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MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Gemengerot
3. Februar 2022

 Present: De Buergermeeschter, 
Félix Eischen (CSV), d’Schäffen, Marc 
Bissen (LSAP) a Romain Kockelmann 
(CSV), d ’Gemengeconseil leren, 
Guy Breden (CSV), Nathalie Heintz 
(LSAP), Lucien Koch (CSV), Guy 
Kohnen (CSV), Patrick Krecké (DP) 
an André Noesen (déi gréng); de 
Gemengesekretär, Marco Haas
Entschëllegt: Larry Bonifas (déi 
gréng), Lucien Koch (CSV) (fir d’Punk-
ten 1 – 15 inclus)

Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

All Punkte vum Ordre du Jour goufen 
eestëmmeg ugeholl, mat Ausnam 
vun de Punkten 13, 16, an 22.

Geschlosse Sëtzung
1.  Regiebetrib – Nominatioun 

vun engem Responsabelen
Well keng Kandidatur erakomm ass 
déi dem gesichte Profil entsprach hu-
et, huet de Gemengerot decidéiert 
fir kee Kandidat op de fräie Posten 
ze nennen. 

2.  Regiebetrib – Kreatioun 
vun engem Posten als 
Gemengenemployé an 
der Karriär C1

D’Kreatioun vum Poste fir e Ge meng
en  employé an der Karriär C1 gouf 
vum Gemengerot gestëmmt. 

3.  Regiebetrib – Nominatioun 
vun engem Gemengenemployé 
an der Karriär C1, mat Décision 
de classement

De Gemengerot huet eng Persoun op 
de Poste vun engem Gemengenem-
ployé an der Karriär C1 genannt. 

4.  Gemeng Kielen – Demande de 
réduction de Stage vun engem 
Gemengenemployé an der 
Karriär B1

D’Demande de réduction de Stage 
vun engem Gemengenemployé an 
der Karriär B1 gouf ugeholl.

5.  Gemeng Kielen – Ufro vun 
engem Gemengenemployé an 
der Karriär C1, fir d’Pensioun 

De Gemengerot huet uschléissend 
der Ufro fir d’Pensioun vun engem 
Gemengenemployé an der Karriär C1 
zougestëmmt. 

6.  Gemeng Kielen – Ännerung 
vun der Tâche vun engem 
Gemengenemployé an der 
Karriär B1

D’Upassung vun der Tâche vun engem 
Gemengenemployé an der Karriär B1 
gouf ugeholl. 

Matdeelungen
De Félix Eischen (CSV) mécht déi ëf-
fentlech Sëtzung op an deelt mat, dass 
d’Personal vun de Gemengeservicer sä-
it dem 15/01/2022 gesetzlech verflicht 
sinn, fir ënnert dem CovidRegime vum 
3G ze funktionéieren. 97% vum ganze 
Gemengepersonal, sief et dat admi-
nistratiivt Personal, d’Gemengenaar-
bechter, d’Personal vun der Crèche an 
de Maisons Relais, an d’Busdammen, 
si komplett geimpft oder geheelt a 
just wéineg Personal muss sech all Dag 
engem Test ënnerzéien, sou dass all 
Servicer besat sinn an de Service um 
Bierger garantéiert ass.
Säit dem 15/01/2022, funktionéiert 
d’Gemengenhaus an hir Annexen dann 
och ënnert dem CovidRegime vum 3G 
fir d’Visiteure vun deene verschiddene 
Servicer. D.h. dass déi betraffe Gebaier 
accessibel si fir geimpft, geheelt oder 
geteste Persounen. Essentiell Servicer, 
wéi déi vum Biergerzenter (Etat civil, 
Pass a Cartes d’identités, Umeldung, 
etc) si gesetzlech vun dëser 3G Ree-
gelung ausgeschloss a bleiwe bis op 
Weideres fir jiddereen zougänglech. 

Ëffentlech Sëtzung

7.  Avis bezüglech der Propositioun 
fir e Kandidat op de Poste vum 
Preposé vum Fieschter am 
Triage vu Kielen ze noméieren

Duerch de Wiessel vum ale Fieschter an 
e neien Triage, huet d’Forstverwaltung 
proposéiert fir den Här Daniel Steichen, 
op de Poste vum neie Fierschter an 
der Gemeng Kielen ze nennen. De Ge-

mengerot stëmmt dëser Propositioun 
eestëmmeg zou. 

8.  Administration des transports 
publics : Designatioun vun 
engem Gemengen Delegéierten 
sou wéi sengem Suppléant 
bezüglech dem ëffentlechen 
Transport

Laut dem Gesetz iwwert den ëffentle-
chen Transport muss de Gemengerot 
en “Délégué aux transports publics” 
ënnert senge Memberen designéieren, 
sou wéi och en “Délégué suppléant aux 
transports publics”. De Gemengerot 
huet eestëmmeg d’Mme Nathalie 
Heintz als Delegéierten an den Här Guy 
Breden als Suppléant vum ëffentlechen 
Transport designéiert. 

9.  Berodend Kommissiounen : 
Nominatioun vun 
engem Member an 
d’Kulturkommissioun

Op Propositioun vun der LSAP gouf den 
Här Philippe Noesen vu Nouspelt als 
Member vun der Kulturkommissioun 
(LSAPPosten) genannt. 

10.  KlimaPakt : Designatioun vun 
engem Klimaschäffen

Laut dem Courrier vu MyEnergy 
Luxem bourg vum 06/01/2022, muss 
e Klima schäffen ënnert de Membere 
vum Schäfferot designéiert ginn. De 
Gemenge rot huet den Här Marc Bissen 
op déi betreffend Funktioun genannt. 

11.  Verschidde Subsiden
Op Virschlag vum Schäfferot, huet de 
Gemengerot folgend Subsiden vu jee-
weils 125, € accordéiert un : 
Associatioun Mitica  Association d'ai-
de à l'enfance, Associatioun PADEM, 
Associatioun Fleegeelteren Lëtzebu-
erg, Associatioun Stand Speak Rise 
Up! (SSRU), Associatioun Action pour 
un Monde Uni, Associatioun Fir d'Kan-
ner a Latäinamerika  Nouvelle PNP, 
Associatioun ILULA Orphan Program 
Luxembourg, Associatioun Stroosen 
Englen, Associatioun Amicale vun der 
Schoul fir Assistenzhonn, Fondatioun 
Maison du Diabète, Associatioun Nöel 
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op der Plaz wou d’Gemeng hire Projet 
konnt erklären an eng Rei Froe konnt 
stellen wat d’Klassement betrëfft. Si 
hunn d’Froen, resp. d’Argumenter vun 
der Gemeng zur Kenntnis geholl an 
de 14/01/2022 hir schrëftlech Obser-
vatioune matgedeelt. Och wa Sites et 
Monuments op e Klassement besteet, 
sou ass awer an dësem neien Dokument 
eng gewësse Flexibilitéit eraus ze liesen, 
sou dass och am Fall vun engem Klasse-
ment, wann och ënner architektonesch 
méi schwéiere Viraussetzungen, den 
Deel „Scheier“ vum Haff kéint als Büros-
gebai ëmgebaut ginn. An dësem Deel 
(Scheier) huet d’Gemeng zimmlech fräi 
Hand well den architektonesche Wäert 
hei net ginn ass. Am Deel Wunnhaus 
mussen eng ganz Rei architektonesch 
Elementer konservéiert ginn, sou 
dass et hei vill méi schwiereg gëtt fir 
dëst Gebai enger moderner Notzung 
als Bürosfläch zouzeschreiwen. De 
Buergermeeschter Félix Eischen (CSV) 
zitéiert en Extrait aus dem Bréif vum 

spelt zu Kielen als Monument national 
ze klasséieren. D’Gemeng huet dëst 
Gebai mat Terrainen 2021 kaaft. Hei soll 
eng direkt Verbindung vun der rue de 
Keispelt zum neie Site vum Préscolaire 
an zu der neier Maison Relais an der 
rue Schoenberg geschaafe ginn. Och 
hunn des Terrainen dozou bäi gedroen, 
dass de Projet vum Préscolaire konnt 
optimiséiert ginn. D‘Haus Elcheroth 
mat den Ubaute soll ëmgebaut ginn, an 
hei soll mëttel oder laangfristeg eng 
Annexe vun der Gemengeverwaltung 
entstoen, well am aktuelle Gemengen-
haus akute Platzbedarf besteet. Wann 
elo dëst Haus klasséiert gëtt stellen 
sech bei dësem Projet méi Froen, well 
et méi schwiereg wäert gi fir an dësem 
Gebai eng Verwaltung ënner ze brén-
gen, wann d’Raimlechkeeten souwuel 
de Critère vun engem funktionnellem 
Bürosgebai sollen endspriechen, wéi 
och deene vum Service des Sites et 
Monuments. De Schäfferot hat och 
eng Entrevue mat Sites et Monuments 

de la Rue, Associatioun Natur&Ëmwelt, 
Fondation Cancer, Associatioun Les 
Amis du Tibet, Fondatioun CroixRou-
ge Luxembourgeoise an de Groupe de 
support psychologique am CGDIS (GSP)

12.  Ännerung vum Taxereglement 
bezüglech der Offallgestioun

Laut dem Communiqué vum SICA be-
züglech hiren neien Tariffer ab dem 
01/01/2022, huet de Gemengerot 
d’Modifikatioun vum Taxereglement 
vun der Offallgestioun ugeholl. Soumat 
ass de Prinzip vum PollueurPayeur 
respektéiert. Déi nei Tariffer gëllen ab 
dem 01/04/2022.

14.  Projet an Devis fir 
d’Installatioun vun enger 
Modularkonstruktioun um 
Schoul- a Sportcampus vu Kielen

Bedéngt duerch deen enormen de-
mographesche Wuesstem vun der 
Gemeng Kielen, d’Tatsaach dass 
d’Schoulgebai op Elmen net wäert 
fäerdeg gi fir d’Rentrée 2022/23 an 
doduerch dass d’Schoulgebaier A a B 
um Schoulcampus zu Kielen mussen 
ofgerappt gi fir dee neie Schoulkom-
plex ze bauen, wäerten net genuch 
Klassesäll disponibel si fir d’Rentrée 
scolaire 2022/23. De Schäfferot huet 
natierlech op dës Situatioun reagéiert 
an zesumme mam Architektebüro Jim 
Clemes e Projet ausgeschafft deen de 
Bau vun enger Modularkonstruktioun 
um Schoul a Sportcampus zu Kielen 
virgesäit an där kënne 4 Klassesäll 
ënnerbruecht ginn. Dës bestoend 
Konstruktioun kann innerhalb vun e 
puer Méint hei zu Kielen opgeriicht 
ginn, soumat ass net just de Foncti-
onnement vun de Schoulen an eiser 
Gemeng garantéiert mee et handelt 
sech och em eng ëmwelttechnesch 
gesinn, nohalteg Léisung. Den Devis an 
der Héicht vun 1.097.643,54 Euro hTVA 
gouf vum Gemengerot ugeholl. 

15.  Avis bezüglech der Propositioun 
fir en Objet als Monument 
national ze klasséieren

De Service des Sites et Monuments hat 
proposéiert fir d’Gebai op 6 rue de Kei-

13.  Decompte vun den extraordinären Aarbechten

De Gemengerot huet déi verschidden extraordinär Decompte vun den Aarbechten, sou 
wéi se vum Schäfferot arrêtéiert goufen, ugeholl:

No. Libellé des travaux extraordinaires (devis approuvés) Dépense effective

1. Réaménagement et réfection voirie et trottoirs au Domaine 
Hueseknäppchen à Olm (devis approuvé : 366.882,01€) 292.533,78 Euros

2. Travaux de réaménagement et de renouvellement aux cime-
tières de Nospelt et d’Olm (devis approuvé : 102.193,70€) 117.009,72 Euros

3. Introduction des zones 30km/h – Frais d’aménagement (pas 
de devis approuvé) 167.543,63 Euros

4. Transformation et mise en état de la maison relaiscrèche à 
Keispelt (devis approuvé : 110.857,50€) 227.839,97 Euros

5.  Aménagement d’aires de jeux (devis approuvé : 212.940,00€) 464.532,29 Euros

6. Bâtiments communaux  Mise en place d’un système de ver-
rouillage central (pas de devis approuvé) 224.225,55 Euros

7. Réaménagement et mise en conformité du hall FAKEME (MU-
KEME) à Keispelt (devis approuvé : 956.475,00€) 999.815,94 Euros

8.
Mise en place d'un système de verrouillage centralisé informa-
tisé programmable à distance pour les bâtiments communaux 
(devis approuvé : 406.024,00€)

350.685,85 Euros
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14/01/2022: “ En ce qui concerne la 
maison principale, la substance bâtie 
est à conserver au maximum. Les struc-
tures horizontales et verticales, ainsi 
que les éléments historiques comme, 
par exemple, les portes intérieures, 
plafonds en stuc, l’escalier en bois et 
le “Takeschaaf” sont à intégrer dans le 
projet de manière respectueuse. Des in-
terventions ponctuelles, tels que l’ajout 
de quelques ouvertures bien placées 
ou le percement de certains murs sont 
envisageables”. An dësem Deel kënnen 
also z.B. KopiesRaum, Archiven oder 
soss éischter technesch Raim ënnerbru-
echt ginn. De Projet vun enger Annexe 
vun der Gemengeverwaltung ass also 
mat engem Klassement net vum Dësch, 
mee d’Planung an d’Optimiséierung vum 
Projet gi méi schwiereg. De Buerger-
meeschter Félix Eischen (CSV) betount 
weider, dass d’Gemeng an hirem PAG 
ënnerstrach huet, dass den architekton-
esche Patrimoine an der Gemeng soll ge-
schützt ginn a soumat wier de Schäfferot 
och der Meenung, dass d’Gemeng dat 
natierlech mat hiren eegene Gebaier och 
soll maachen, soumat gëtt proposéiert 
fir en avis favorable zu dëser proposition 
de classement ofzeginn. De Gemengerot 
stëmmt uschléissend der proposition de 
classement eestëmmeg zou.

16.  Punktuell Ännerung vum Plan 
d’aménagement particulier 
“Quartier existant” vun der 
Gemeng Kielen

De Gemengerot huet déi punktuell Mo-
difikatioun vum Plan d’aménagement 
particulier “Quartier existant” vun der 
Gemeng Kielen mat 8 JoStëmmen an 1 
Géigestëmm (déi gréng) ugeholl. 

17. Akten a Compromisen
Folgend Compromisen si vum Ge menge 
rot ugeholl gin:
1.  Compromis deen de 05/01/2022 

vum Schäfferot an der Firma CENA-
RO Sàrl ënnerschriwwe gouf fir de 
Kaf vun enger Parzell vu 0,07 Ar um 
Lieudit “Bd Robert Schuman” zu 
Ollem, dëst fir Emprisen ze regula-
riséieren, déi duerch d’Erneierung 
vum Boulevard Robert Schuman zu 
Ollem entstane sinn.

2.  Compromis deen den 03/12/2021 
vum Schäfferot an dem Här Joseph 
GILBERTZ sou wéi der Koppel Lydie 
Virginie GILBERTZ an Aloyse Nor-
bert SCHMIT ënnerschriwwe gouf 
fir de Kaf vun enger Parzell vu 0,41 
Ar um Lieudit “Auf der Burg” zu 
Kielen am Kader vum Amenage-
ment vun engem Chemin à mobili-
té douce fir Foussgänger a Cycliste 
laanscht den CR103 zu Kielen.

3.  D ë s e  C o m p r o m i s  g o u f  d e 
19/01/2022 tëscht dem Schäfferot 
an der Firma AMERSIL vu Kielen 
ënnerschriwwe f ir de Kaaf vu 
enger Parzell vu 9,22 Ar um Lieu
dit “rue d’Olm”. Duerch dëse Kaf 
kann d’Gemeng Kielen e Parking 
fir de Regiebetrib amenagéieren 
an eventuell d’Gebailechkeete vum 
CGDIS erweidere souwéi och dem 
CGDIS en Emplacement fir hir vital 
Funkantenn zur Verfügung stellen.

4.  C o m p r o m i s  d ’é c h a n g e  v u m 
21/12/2021, tëscht der Coproprié-
téit GROBER MOVILLIAT an dem 
Schäfferot bezüglech Parzellen um 
Lieudit “bei Oideberg” zu Nouspelt. 
Mat dësem Compromis gëtt 1 Par-
zell ouni Kadasternummer (Lous 
20), vu 0,01 Ar géint d’Parzell Nr. 
798/4783 (Lous 7), vu 0,10 Ar um 
Lieudit “Bei Oideberg” zu Nouspelt 
getosch. Dëst fir Emprisen ze regu-
lariséieren, déi duerch de Reamena-
gement vun der Dondelerstrooss zu 
Nouspelt entstane sinn. 

5.  C o m p r o m i s  d ’é c h a n g e  v u m 
05/01/2022, tëscht dem Här Jean 
Nicolas Camille Gengler an dem 
Schäfferot bezüglech Parzellen um 
Lieudit “bei Oideberg” zu Nouspelt. 
Mat dësem Compromis ginn 2 Par-
zellen ouni Kadasternummer (Lous 
18 a 19), vun am ganzen 0,07 Ar 
géint en Deel vun der Parzell Nr. 
798/4784 (Lous 12), vu 0,01 Ar um 
Lieudit “Bei Oideberg” zu Nouspelt 
getosch. Dëst fir Emprisen ze regu-
lariséieren, déi duerch de Reamena-
gement vun der Dondelerstrooss zu 
Nouspelt entstane sinn.

18.  Ëmklasséiere vu Parzellen zu 
Kielen, zu Nouspelt an zu Ollem

1.  Bei Oideberg zu Nouspelt
  Nodeems am Kader vun der En-

quête publique keng Reklamatiou-
nen erakomm sinn, decidéiert de 
Gemenge rot fir Parzellen, déi am 
Besëtz vun der Gemeng sinn, ëm-
zeklasséieren. Et handelt sech ëm 
eng Kadasterparzell ouni Kadaster-
nummer, Section C vu Nouspelt, 
um Lieudit „Bei Oideberg“, vu 
0,07 Ar, déi tëscht privatem Terrain 
an der Strooss läit an ëmklasséiert 
muss ginn, fir se kënnen ze verkafen.

2.  Rue du Cimetière zu Kielen a rue de 
Capellen zu Ollem

  Nodeems och bei dëser Enquête 
publique keng Reklamatiounen 
erakomm sinn, decidéiert de Ge-
mengerot f ir Parzellen, déi am 
Besëtz vun der Gemeng sinn, ëm-
zeklasséieren. Et handelt sech ëm 
d’Kadasterparzellen Nr. 2043/XXX3, 
Section A vu Kielen, um Lieudit 
„rue du Cimetière“, vu 0,02 Ar, an 
ëm eng Kadasterparzellt Nr. 9/2837, 
Section A vu Kielen, um Lieudit 
“rue de Capellen”, vu 0,13 Ar, déi 
tëscht privatem Terrain an der 
Strooss leien an ëmklasséiert musse 
ginn, fir se kënnen ze verkafen.

19.  Ënnerdeelung vun Terrainen 
1.  Ënnerdeelung vun engem Terrain op 

4, rue de Dondelange zu Nouspelt
  De Gemengerot huet de Projet de 

Morcellement ugeholl, deen den 
30/11/2021 vum Büro BCR Sàrl am 
Numm vun den Damen HOFFELT 
Christiane, HOFFELT Claudine an 
HOFFELT Marie Félicie, presentéiert 
gouf. Dëse Projet gesäit vir, fir d’Par-
zell Nr. 7/4053, zu Nouspelt an der 
Dondeler strooss Nr. 4, vun 23,92 Ar, 
an 3 Lousen ze deelen.

2.  Ënnerdeelung vun Terrainen um 
Lieudit “rue d’Olm” zu Kielen

  Ugeholl huet de Gemengerot och 
de Projet de Morcellement dee vum 
Büro BCR Sàrl fir d’Gemeng Kielen 
presentéiert gouf. Dëse Projet gesäit 
vir, fir d’Parzell Nr. 2946/7066, zu 
Kielen an der rue d’Olm, vun 238,23 
Ar, an 2 Lousen ze deelen.
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 All Berichter kënnen op eisem Internetsite an der 
Rubrik „Mediathéik“ nogekuckt ginn (www.kehlen.lu/
mediatheque) oder scannt einfach de QRCode

3.  Ënnerdeelung vun Terrainen an der 
rue de Kehlen zu Keispelt

  Uschléissend gouf de Projet de 
Morcellement vum Gemengerot 
approuvéiert, dee vum Büro Geo-
cad Sàrl am Numm vun der Firma 
KIKUOKA Luxembourg S.A. presen-
téiert gouf. Dëse Projet gesäit vir, fir 
d’Parzellen Nr. 358/1495, 362/2891 
an 359/1494, zu Keespelt an der rue 
de Kehlen, vu 46,57 Ar, an 2 Lousen 
ze deelen.

20.  Konventioun bezüglech der 
Zesummenaarbecht mam 
Syndicat des Eaux du Sud fir 
d’”Programmes de mesures des 
zones de protection autour des 
captages d’eau potable”

De Schäfferot huet eng « Convention 
de collaboration régionale du Syndicat 
des Eaux du Sud concernant les pro-
grammes de mesures des zones de 
protection autour des captages d’eau 
potable » ënnerschriwwen zesumme 
mam SES, de Gemengen EschAlzette, 
Habscht, Helperknapp, Miersch an dem 
SEBES, wou et drëms geet fir e regiona-
le CollaboratiounsComité an d’Liewen 

ze ruffen, a wou d’Missiounen an de 
Finanzement vun engem « animateur 
eau potable, gestionnaire de projets 
pour la mission de la protection des 
eaux souterrains » festgehale ginn. De 
Gemengerot huet dës Konventioun 
eestëmmeg ugeholl. 

21. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem 
Schäfferot seng 7 Drénglechkeetsreg-
lementer fir de Verkéier tëscht Dondel 
a Nouspelt, der rue Brameschhof a rue 
des Champs zu Kielen, den Deel vum 
Vëloswee beim RondPoint Katrewang 
zu Kielen, der Keespelterstrooss zu 
Meespelt, der Ruedterstrooss zu Nou-
spelt, der rue Pierre Dupong zu Kee-
spelt an dem Chemin vicinal tëscht der 
rue du Kiem an der Kläranlag zu Kielen, 
ze reegelen.

22.  Zousazkredit bezüglech dem 
Apport fir Investissementer 
déi vum SIDERO (Syndicat 
intercommunal de dépollution 
des eaux résiduaires de l’ouest) 
gemaach ginn

Wéinst engem Feeler dee sech an de 
Budget 2022 ageschlach hat, huet de 
Gemengerot mat 8 JoStëmmen an 
1 Enthalung (déi gréng) een Zousaz-
kredit fir den Apport fir Investisse-
menter duerch de SIDERO gestëmmt, 
dësen Zousazkredit gëtt souwuel an 
den iwwerschaffte Budget 2021 wéi 
och an de Budget 2022 ageschriwwen.

Foto: Raymond Faber


