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Several Amendments to the
New Building Regulation Voted
Against the Will of the Mayor

of this prohibition, the concerned owners were for
example unable to install a sink in the basement or
had to carry out extensive excavation work to raise
the level of the house.
In view of the technical possibilities available
today, such a ban is no longer justified in our
view. Therefore, we have introduced a motion to
allow the pumping of waste water in exceptional
cases, as it is already the case in Bertrange or
Junglinster. During the vote, the members of the
majority were not able to come to a common
agreement, yet alderman Jean-Paul Sunnen and
councillor Christiane Schmit-Hamen supported our
motion. Together with our 4 votes, the motion was
approved, only mayor Diane Bisenius-Feipel voted
against and alderman Raphael Gindt and councillor
Tom Berend abstained their vote.
Another topic of concern is the ban on parklifts.
Often, it is not easy to integrate all the mandatory
parking spaces when building new housing.
Parklifts are a modern and practical solution. At the
local council meeting, councillor Schmit-Hamen
spoke out against the ban on parklifts, who’s view
we strongly supported and therefore immediately
submitted a motion to this effect. We invited
councillor Schmit-Hamen to vote in favour of this
motion and thus to lift the ban on parklifts, which
she subsequently did. Together with alderman
Sunnen’s vote and our 4 votes, this motion was also
approved with 6 votes (3 abstentions).

For many years, pumping wastewater
in Leudelange was strictly prohibited in
residential buildings. Although it is better to drain

wastewater into the sewer system by gravity, this
is not possible in some cases, e.g. if the building
site lays lower than the sewer system. As a result

Furthermore, during the working meetings, which
were held before the council meeting, we were able
to push through a number of changes to the new
building regulation. For example, the compulsory
minimum size of a flat has been reduced from

Várias emendas ao novo regulamento de construção
votadas contra a vontade da burgomestre
Durante anos, a bombagem de águas residuais para
edifícios residenciais em Leudelange tem sido
estritamente proibida. Embora seja melhor drenar
as águas residuais para o sistema de esgotos por
gravidade, mas em alguns casos isso não é possível,
por exemplo, se o local de construção for mais
baixo do que o sistema de esgotos. Como resultado
desta proibição, as/os proprietárias/proprietários
em questão não puderam fornecer um lavatório na
cave ou tiveram de realizar trabalhos de escavação
extensivos para elevar o nível da casa.

durante a votação, o vereador Jean-Paul Sunnen e
a conselheira comunal Christiane Schmit-Hamen
apoiaram a nossa moção. Juntamente com os
nossos 4 votos, a moção foi aprovada. Apenas a
burgomestre Diane Bisenius-Feipel votou contra.
O vereador Raphael Gindt e o conselheiro comunal
Tom Berend abstiveram-se.

Tendo em conta os meios técnicos hoje disponíveis,
tal proibição já não se justifica, a nosso ver. Por
conseguinte, introduzimos uma moção para
permitir o bombeamento de águas residuais em
casos excecionais, como já acontece em Bertrange
ou em Junglinster. Os membros da maioria não
conseguiram chegar a um acordo entre eles e

Na reunião do conselho comunal, a conselheira
Schmit-Hamen pronunciou-se contra a proibição
de parklifts, o que também não considerámos
aceitável, e apresentámos imediatamente uma
moção para o efeito. Convidámos a conselheira
Schmit-Hamen a votar a favor desta moção para
levantar a proibição de parklifts, o que ela fez
subsequentemente. Juntamente com o voto do
vereador Sunnen e os nossos 4 votos, esta moção
foi também aprovada com 6 votos a favor (3
abstenções). Muitas vezes não é fácil integrar

O novo PAG de
Leudelange finalmente
em vigor

comuna desenvolver-se na direção certa em termos
de planeamento urbano e criar novas habitações,
que são muito procuradas em todo o país. O
PAG deve assegurar que o caráter de aldeia de
Leudelange seja preservado no futuro.

Caros concidadãs e concidadãos de Leudelange,
Finalmente, após os trabalhos preparatórios que
tomaram início há cerca de vinte anos sob os
burgomestres Fernand Conter e Rob Roemen,
o novo plano geral de desenvolvimento (PAG)
para Leudelange entrou finalmente em vigor a
22 de setembro de 2021. Este permitirá à nossa

Mas o novo PAG não pode retificar os erros dos
últimos 40 anos, uma vez que o caráter de aldeia
desapareceu parcialmente. Infelizmente, a ideia de
uma transição mais suave entre a aldeia e o parque
empresarial da Rue de la Poudrerie, onde as casas
unifamiliares ficam ao lado de grandes edifícios de
escritórios, teve de ser abandonada na sequência de
numerosas queixas. Uma primeira versão do PAG

todos os lugares de estacionamento obrigatórios
na construção de novas habitações. Os parklifts
podem certamente melhorar a situação.
Para além disso, nas reuniões de trabalho realizadas
anteriormente, conseguimos levar a cabo uma
série de alterações aos novos regulamentos de
construção. Desde então, a dimensão mínima
obrigatória de uma habitação foi reduzida de 35
para 30 m2, uma alteração importante tendo em
conta a crise habitacional no Luxemburgo. Outro
exemplo é a obrigação de revestir as fachadas das
novas casas com isolamento natural ou mineral,
em vez de isolamento químico. Por conseguinte,
votámos a favor do novo regulamento de construção
revisto, que foi então aprovado por unanimidade.
Lou Linster

previa o desenvolvimento de uma zona mista
com lojas, artesanato e habitações, que a
maioria das/dos proprietárias/proprietários em
causa não queria aceitar.
Em nome de toda a equipa de Zesumme fir
Leideleng (ZfL, Juntos para Leudelange),
desejo-lhe a si e à sua família uma feliz época
festiva e, acima de tudo, boa saúde.
Lou Linster
Conselheiro comunal

35 to 30 m2, an important change in view of the
housing crisis in Luxembourg. Another example
is the obligation to clad the facades of new homes
with natural or mineral insulation instead of not
environmentally friendly chemical insulation.
Therefore, we voted in favour of the new revised
building regulation, which consequently was
unanimously approved.
Lou Linster

The New PAG of
Leudelange Finally in
Effect

Dear fellow citizens of Leudelange,
After the preparatory work that began more
than twenty years ago under the mayors
Fernand Conter and Rob Roemen, the
new general development plan (PAG) for
Leudelange finally came into force on the
22th of September 2021. This PAG will
enable our commune to develop towards the
right direction in terms of urban planning
and allow to create new housing, which is in
great demand throughout the country. This
PAG is designed to ensure that the village
character of Leudelange will be preserved
in the future.
However, the new PAG cannot rectify
mistakes that have been made in the past.
On those locations where the village
character had disappeared 30 or more years
ago, this new PAG will not bring any of it
back. Unfortunately, the idea of a smoother
transition between the village and the Rue
de la Poudrerie activity zone, where single
houses stand next to large office buildings,
had to be abandoned due to numerous
complaints. A first version of the PAG
intended to create a mixed zone with shops,
crafts and housing at this location, which
most of the owners concerned did not want
to accept.
On behalf of the whole team of Zesumme fir
Leideleng (ZfL, Together for Leudelange),
I wish you and your family happy holidays
and above all good health.
Lou Linster
Local councillor
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Flood Protection will Remain
an Important Matter in the
Coming Years
Jean-Pierre Roemen

Photo: Shutterstock.com

In our commune, the residents of
Schléiwenhaff were particularly affected
by the torrential rains during the period of the
4th June and 14th July this summer. In a written
question addressed to the college of mayor and
aldermen, we wanted to know, among other things,
how many houses were flooded, the material
and financial extent of the damage and who is
responsible for the regular cleaning of the streams.
We also asked whether the pipes that cross the
streams in Rue de la Gare, Rue Gruefwiss and Rue
Schléiwenhaff are designed to withstand such large
quantities of water and whether the construction
of retention basins should be considered. Finally,
we asked whether the commune was planning to
provide aid for the concerned residents.
The mayor replied that the main affected area were
the houses located in Rue de la Vallée and Rue
Schléiwenhaff. Unfortunately, the commune has
no data on the material extent of the damage. The
Bowent and Gruefwiss streams were cleaned up
after the floods. This cleaning will be carried out
regularly in the future, a task which in principle

is in the responsibility of the Water Management
Authority (AGE). An engineering office has been
commissioned to carry out an impact study in
collaboration with the AGE, in which the impacts
of the commune of Reckange-sur-Mess, which is
located at a higher level, will also be considered.
The pipes of the sewer system are not designed to
catch such large amounts of water, which is not the
case anywhere in the country. Additional retention
basins (currently there is only one, located in
the Domaine Eelchesgewan) could be part of the
solution. This will be determined during the abovementioned study.
The local council unanimously voted in favour of a
subsidy for the implementation of flood protection
measures. Citizens will receive a subsidy of 20% of
the costs, up to a maximum of €5,000 per measure,
for each measure carried out on their property.
We will ensure that additional flood protection
measures are implemented as soon as possible once
the impact study is completed.

A proteção contra as inundações continuará a ser um tema de atualidade
nos próximos anos
Na nossa comuna, as/os residentes de Schléiwenhaff
foram particularmente afetadas/afetados pelas
chuvas torrenciais de 4 de Junho e 14 de Julho.
Numa pergunta escrita e dirigida ao colégio de
burgomestre e vereadores, queríamos saber, entre
outras coisas, quantas casas foram inundadas,
assim como a extensão material e financeira
dos danos e quem é responsável pela limpeza
regular dos riachos. Também perguntámos se as
canalizações que atravessam os cursos de água na
rue de la Gare, rue Gruefwiss e rue Schléiwenhaff
foram concebidas para suportar quantidades tão
grandes de água e se a construção de bacias de

retenção não deveria ser considerada. Finalmente,
perguntámos se a comuna planeava prestar ajuda
às/aos residentes em questão.
O burgomestre respondeu que as casas na rue de la
Vallée e na rue Schléiwenhaff foram principalmente
afetadas. A comuna não dispõe de dados sobre a
extensão material dos danos. As ribeiras “Bowent”
e “Gruefwiss” foram limpas após as cheias. Esta
limpeza será realizada regularmente no futuro, uma
tarefa que é em princípio da responsabilidade da
Autoridade de gestão da água (AGE). Um gabinete
de engenharia foi encarregado de realizar um

estudo de impacto em colaboração com a AGE,
no qual os impactos da comuna de Reckangesur-Mess, que se situa a um nível superior, serão
também considerados. As canalizações não são
concebidas para capturar quantidades de água tão
grandes, o que não é o caso em qualquer parte do
país. Bacias de retenção adicionais (atualmente
existe apenas uma, localizada no Domaine
Eelchesgewan) poderiam no entanto fazer parte
da solução. Isto será determinado durante o estudo
acima mencionado.

de um subsídio para a implementação de medidas
de proteção contra as cheias. As/Os cidadãs/
cidadãos receberão por cada medida um subsídio
de 20% dos custos, até um máximo de 5.000 euros,
por cada medida realizada na sua propriedade.
Iremos assegurar que medidas adicionais de
proteção contra inundações sejam implementadas
o mais rapidamente possível após a conclusão do
estudo de impacto.
Jean-Pierre Roemen

O conselho comunal votou por unanimidade a favor

Construções de madeira A comuna deve dar o exemplo!

Patrick Calmus

Wooden Buildings - The
Commune Must Set an Example!
During the production of concrete,
large quantities of CO2 are emitted
into the atmosphere (cement production is
responsible for almost 8% of global CO2
emissions). It is the other way around for
wood: during their growth, trees store CO2.
By using wood as a building material, wood
serves as a long-term CO2 storage. Wood is a
sustainable material and ensures an excellent
indoor climate. Although the planning process
for a wooden building takes longer than
that of a concrete building, wood allows a
significant reduction in construction time and
is a raw material that is not only regional but
also renewable. We should not forget that
the commune itself owns 358 ha of forest.

Wood can be used as a building material for
the above-ground part of almost any type of
building, such as a sports hall, a school or a house.
In Luxembourg, wood is still a niche product and,
in our view, it is important that the communes set
an example and take responsibility for building
in a sustainable, aesthetic and qualitative way.
For these reasons, we have submitted a motion
inviting the college of aldermen to favour wood
as building material for new communal buildings.
The college of aldermen agrees that wood is a
good alternative but does not want to give a clear
commitment to favour wood in the future, which
is why they voted against our motion.

Durante a produção de betão, grandes quantidades
de CO2 são emitidas para a atmosfera (a produção
de cimento é responsável por quase 8% das
emissões globais de CO2). Para a madeira, é
ao contrário: à medida que as árvores crescem,
estas armazenam CO2. Ao utilizar a madeira
como material de construção, esta serve como
armazenamento de CO2 a longo prazo. A madeira
é um material sustentável e garante um excelente
clima interior. Embora o processo de planeamento
de um edifício de madeira leve mais tempo do que
o de um edifício de betão, mas a madeira permite
uma redução significativa no tempo de construção
e é uma matéria-prima renovável e regional.
Desde então, a comuna possui 358 ha de floresta.
A madeira pode ser utilizada como material de
construção para a parte acima do solo de quase
qualquer tipo de edifício, tal como um pavilhão
desportivo, uma escola ou uma casa.
Photo: Shutterstock.com

No setor da construção no Luxemburgo, a
madeira continua a ser um produto de nicho e,
na nossa opinião, é importante que as comunas
dêem o exemplo e assumam a responsabilidade
de construir de uma forma sustentável, estética
e qualitativa. Por estas razões, apresentámos
uma moção ao conselho comunal convidando
o colégio de vereadores a favorecer a madeira
como material de construção para novos
edifícios comunais. O colégio de burgomestres
e vereadores concorda que a madeira é uma boa
alternativa, mas não quer dar um compromisso
claro de modo a favorecer a madeira no futuro,
razão pela qual votou contra a nossa moção.
Patrick Calmus
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The street works in Rue de la Gare were
more coordinated than the ones in Rue
du Lavoir and could be completed more quickly
than originally planned. However, communication
regarding the blocked roads was not always
optimal. Especially at the beginning of the work,
the detours were often not clearly indicated,
which we had pointed out several times in the
local council.
In spring, the college of aldermen announced that
the initial budget had been exceeded by €661,000
(+40%). The engineering office in charge clarified
that it was not possible to follow and execute the
original planning. Part of the additional costs were
due to modification requests from the commune.
We are convinced that some of these additional
costs could have been avoided with more efficient
planning.

Marcel Jakobs

Cost Explosion of the
Rue de la Gare Street Works
Explosão dos custos das obras da rue de la Gare
O estaleiro da rue de la Gare foi mais
coordenado do que o da rue du Lavoir e
pôde ser concluído mais rapidamente do
que inicialmente previsto. No entanto, a
comunicação relativa às estradas bloqueadas
nem sempre foi ótima. Especialmente no início

dos trabalhos, os desvios nem sempre foram
claramente indicados, o que assinalámos várias
vezes ao conselho comunal.
Na Primavera, o colégio de vereadores anunciou
que o orçamento inicial tinha sido excedido em

661.000 euros (+40%). Durante as explicações
do gabinete de engenharia responsável, tornouse claro que várias coisas não puderam ser feitas
como inicialmente planeadas e parte dos custos
adicionais são devidos a pedidos de modificação
por parte da comuna. Estamos convencidos de

que alguns destes custos adicionais poderiam
ter sido evitados com um melhor planeamento.
Marcel Jakobs

Orçamento 2022:
O aumento do imposto predial
permite equilibrar o orçamento

Property tax increase balances the budget

#Budget2022
As every year, many projects that
have been initially included in the
budget for several years but delayed and not
implemented, will be once again included in
the new budget. These are projects such as
the creation of a forest cemetery (pending
since 2018) or the terrace transformation
of the cultural centre’s restaurant (pending
since 2020). Sometimes the lack of project
implementation is due to external reasons,
but it seems the college of aldermen regularly
lacks the determination to finally implement
one or the other project. In fact, for next
year’s budget, 5 million euros are planned
for the purchase of real estate. Nevertheless,
the college of aldermen did not want to
reveal what exactly they plan to purchase.
Thus, nobody can criticise them in case these
transactions do not take place.
Nonetheless, the 2022 budget includes several
valuable investments, such as €510,000 for the
redevelopment of rue Pëssendall or €230,000
to carry out our idea of youth housing.

We welcome that our long-standing demand to
increase the property tax for companies and lower
the commercial tax in return has finally been
implemented. This results in the increase of the
commune’s revenue by 2 million euros, without
causing additional expenses for companies.

Como todos os anos, muitos dos projetos que têm
sido mencionados há para dois, três ou quatro
anos continuam no orçamento, como por exemplo
a criação de um cemitério florestal (desde 2018)
ou a transformação do terraço do restaurante do
centro societário (desde 2020). Por vezes existem
razões externas, mas parece que o colégio de
burgomestres e vereadores não tenha determinação
para finalizar a realização de um ou outro projeto.
Estão previstos 5 milhões de euros para a compra
de imóveis, sem que o colégio de burgomestres e
vereadores queira revelar do que se trata realmente.
Desta forma, o mesmo não poderá ser criticado
mais tarde caso estas transações não se realizem.

imposto
comercial
foi
finalmente
implementada, aumentando assim as receitas
da comuna em 2 milhões de euros, sem causar
despesas adicionais para as empresas.

O orçamento de 2022 inclui uma série de despesas
úteis, tais como os 510.000 euros para a reabilitação
da rue Pëssendall ou os 230.000 euros para a
realização da nossa ideia de habitação para jovens.
Saudamos o facto de que a nossa reivindicação
de longa data de aumentar o imposto predial
para as empresas e de em contrapartida baixar o

As nossas emendas foram rejeitadas pela
maioria. Por conseguinte, o orçamento foi
aprovado por 5 votos da maioria contra 4 votos
da oposição.

We proposed the following amendments to modify
and improve the budget:
•
•
•

Implementation of measures to fulfil the
climate pact
Development of a chalet in the forest
Increase of the budget amount for the
acquisition of land outside the urban area for
carrying out actions increasing biodiversity

Unfortunately, the majority rejected our
amendments. Consequently, the budget was
adopted by the 5 votes of the majority against the
4 votes of the opposition.
Lou Linster
Photo: stock.adobe.com

Propusemos as seguintes emendas
modificar e melhorar o orçamento:
•
•
•

para

Implementação de medidas no âmbito do
pacto climático
Desenvolvimento de um chalé na floresta
Aumento do montante para a aquisição de
terrenos em zonas verdes para a realização
de medidas aumentando a biodiversidade

Lou Linster
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Menstruation Is Not a Luxury:
Free Feminine Hygiene Articles
in Public Buildings in
Leudelange

In Luxembourg there is unfortunately no such law
yet, which is why it is important to address this
issue at the communal level. For several months,
the Commune of Walferdange has been providing
various feminine hygiene products (tampons,
sanitary towels and menstrual cups) for free in
specially designed wooden boxes and has had
good experiences so far.

Nathalie Entringer

Last year, Scotland became the first
country in the world to pass a new law
making it compulsory to provide free feminine
hygiene items in public buildings. Consequently,
Scotland has established a new fundamental right,
highlighting the essentials for equality and dignity.
It is not uncommon, in particular for young
women, to be denied easy access to these essential
items, either due to shame or lack of money.
Especially among young women, menstruation
can occur unexpectedly and often, they do not
have the adequate product at their disposal. Thus,
in need they have to resort to other means, which
generates not only a feeling of distress but also a
feeling of shame.

Given that the at-risk-of-poverty rate has increased
in recent years, that feminine hygiene articles are
not a luxury product and that it is important to
make the subject of menstruation more accessible,
we have invited the college of aldermen to make
feminine hygiene articles available free of
charge in public buildings in Leudelange. Our
motion was adopted unanimously and thus we
welcome that the commune is ready to follow this
progressive path. We also salute that this motion
was discussed in a public session in the local
council and not behind closed doors. The fact that
this public debate was criticised by members of
the college of aldermen shows that menstruation
is still a great taboo for many people, even though
this subject concerns half of the population.

Menstruação não é um luxo:
artigos de higiene feminina gratuitos em edifícios públicos em Leudelange
No ano passado, a Escócia tornou-se o primeiro
país do mundo a aprovar uma lei que torna
obrigatório o fornecimento gratuito de artigos
de higiene feminina em edifícios públicos. Ao
fazê-lo, a Escócia estabeleceu um novo direito
fundamental essencial para a igualdade e a
dignidade. Não é raro que sobretudo mulheres
jovens, sejam privadas de fácil acesso a estes itens
essenciais, quer seja por falta de dinheiro, quer
seja por vergonha. É habitual que, especialmente
entre as mulheres jovens, a menstruação surja
inesperadamente e que elas não tenham um

artigo adequado à sua disposição tendo assim
de recorrer a outros meios, o que ocasiona não
só um sentimento de angústia, mas também um
sentimento de vergonha.
Infelizmente, ainda não existe no Luxemburgo
tal lei, razão pela qual é tanto mais importante
abordar esta questão a nível comunal. A Comuna
de Walferdange fornece já há uns meses vários
produtos de higiene feminina (tampões, pensos
higiénicos e coletores menstruais) em caixas
de madeira especialmente concebidas para esse
efeito e tem tido boas experiências até agora.

Dado que a taxa de risco de pobreza tem
aumentado nos últimos anos, que os artigos de
higiene feminina não são um produto de luxo e
que é importante tornar o tema da menstruação
mais acessível, convidámos o colégio de
vereadores a disponibilizar gratuitamente artigos
de higiene feminina em edifícios públicos em
Leudelange. Saudamos o facto de esta moção ter
sido aprovada por unanimidade e que a comuna
esteja pronta a seguir este caminho progressivo.
Saudamos igualmente o facto de esta moção ter
sido discutida numa sessão pública no conselho

Zesumme fir Leideleng
www.zesummefirleideleng.lu

Your Representatives in the
Local Council of Leudelange
Os seus representantes no conselho
comunal de Leudelange

Marcel Jakobs

66 years / 66 anos
Civil servant (retd)
Funcionário do Estado
e.r.
marcel.jakobs@leudelange.lu

Patrick Calmus

53 years / 53 anos
Secondary school
teacher /
Professor do Ensino
Secundário
patrick.calmus@leudelange.lu

comunal e não à porta fechada. O facto de este
debate público ter sido criticado por membros do
colégio de vereadores mostra que a menstruação
ainda é um grande tabu para muitas pessoas,
apesar do facto de este assunto dizer respeito a
metade da população.
Nathalie Entringer
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Jean-Pierre Roemen

Lou Linster

jean-pierre.roemen@
leudelange.lu

lou.linster@leudelange.lu

25 years / 25 anos
Jurist
Jurista

29 years / 29 anos
Consulting engineer
Engenheiro consultor

