
 
Entrevue Schäfferot 5.Dezember 2007 

 
Prisong : 
- Kompensatiounen dofir verlaangen (op aaneren Flächen z.B. Beem plazen) 
- Beliichtung an der Nuet ? Infrarout /Wärmebildkamera, neisten Technologien ? 
- Méiglechkeeten fir méi déif ze leen / an eng Kaul (325 + 332 Prisong ; 315 Schmiedenacht) 
- Ha genee op der Koart weisen w.e.g 
- Aaner méiglech Standuerter : Gadderscheier ; Schlackentipp ? 
- Etude machen lossen vun : 

Kanalnetz 
Waasserusschlëss 
Iwerflächewaasser  
Elektesch Uschlëss 
 

- Wéi as et mam Verkéier ? wat fir eng Mesuren sin do virgesin ? (Collectrice, aaner 
Stroossen ?) 
 

Schlackentipp : 
- wéi sëcher sin déi Verfahren déi do ugewandt gin fir déi matière inerte hirzestellen ? 
- vun wou kënnt déi Flugasche, d’Wasserglas hier? 
- as et geregelt dat no deenen 400.000 m3 Schluss as (dat as déi Matière déi et gëllt ewech ze 
kréien) ? 
- Wéivill Prozent machen jeeweils déi verschidden Matièren aus (et sin der 5) 
- Wéivill Kamionen en plus mecht dat (fir déi aaner Matièren op d’Platz ze kréien)  
- riskéieren mär soss nët do eng Déponie (mat weiderverschaffen als matière inerte) ze gin fir 
de Rescht vum Land ? 
- wéi geet d’Gemeng fir wann evt Industrien sech wéilten inplantéieren, déi nët ze droen 
wären ? Kann si dat iwerhaapt beaflossen (ausser iwert de Commodo) ? 
 
« Ech hun d'Argumenter am Zesummenhank matt dem Prisong, dem Schlackentipp an dem 
Contournement gekuckt. 
Beim Schlackentipp schätzen ech d'Gefor, dass aus dem "Lärmschutzwall" eng  
national Industriemülldeponie gemeet gët, als reel an. Et kann hei nëmmen eng Positioun gin: 
Den Dreck gehéiert nët dohin! D'Leit brauchen kee Bläi, Zënk, 
Waasserglas etc. ënner watfirenger Form och ëmmer virun hierer viischter Dier! 
Op Belval sin 130 ha Plaz, alles vollgeplangt, da sollen se hier Pläng eben änneren. Basta! 
Entschëlleg, mee déi E'lerenger fillen sech richtech op den Arem geholl. » Zitat vun engem 
Eilerenger ! 
 

Contournement Käerjheng: 
- sin nët all déi Projeten déi mär virdrun opgezielt hun nei Argumenter fir dësen 
Contournement (wéint dem villen Verkéier) 
- wat gedenkt d’Gemeng ze ennerhuelen ? 



- kinnt dat nët eng Kompensatiounsmossnahm sin (mär hun all déi Projeten virdrun jo, dann 
losst dëst w.e.g awer ewech well hei nees wertvollt Natur- an Erholungsgebitt zerstéiert gett) 
- Mol Oofwoarden wéi et as wat d’Zuchstreck 2gleiseg as 
- Méi Busser a Busspuren asetzen 
- Ausbau Collectrice oofwoarden (Esch) 
- wéi as et mam Oofwaasser (Tornaco) ? 
- Zréckbauen vun der CR 110 wär onbedéngt noutwendeg ! 
 

Contournement Bieles : 
- och deen steet am plurianuellen Budget vum fonds de route 
- bedeit nach méi individual Verkéiere well et jo nees eng Zäitchen besser wärt goen 
- wär et nët méi sënnvoll massif an den Ö.T. ze investéieren 
- Frichen an och aaner Zoningen (artisanal et commercial)(Schlackentipp, Hahneboesch, 
Woeller,…) missten massif un den Ö.T. ugebonnen gin 
- Iwert d’Grenzen ewech och Ö.T. promouvéieren (Thionville – Tram) an evt 
Opfänkparkingen (P &  R) 
- Tram an de Frichen ness opwerfen 
- Collectrice zu Esch an och Autobunn fir an d’Staadt emol änneren (3 Spuren, aaner 
Ubannung,…) an dann emol kucken wéi et as mam Verkéier 
 

 


