Programa eleitoral da LSAP
Para os nossos cidadãos
Para uma melhor mobilidade
Para o meio ambiente
Para um crescimento sustentável

A. Para os nossos cidadãos
(Crianças, famílias, ídosos, igualdade de géneros, cidadãos estrangeiros, associações, lazer, segurança,
serviços de secorro)

1. Queremos que a nossa municipalidade tenha mais em conta as necessidades das pessoas
com mobilidade reduzida
2. Continuaremos a garantir um alto nível de segurança dos nossos cidadãos
3. Realizaremos uma " Casa das Associações " oferecendo espaço para reuniões, arquivos,
etc. e onde as associações poderão obter assistência dos serviços camarários
4. Iremos por à disposição de particulares e associações uma salão multiusos para realizar
festas e manifestações
5. Desenvolveremos as áreas de jogos e de lazer para as crianças, jovens, adultos e ídosos
em Bettembourg e nas suas aldeias
6. Instalaremos áreas fixas de pique-nique e churrasco em diferentes pontos da cidade
7. Queremos reintroduzir certos organismos consultativos e promover a participação dos
cidadãos
8. Aumentaremos a oferta de habitação social sob a responsabilidade do município e
apoiaremos em particular as famílias monoparentais e famílias com baixo rendimento
9. Alargaremos a “Promenade do soleil” (rota do sol) até ás aldeias
10. Faremos do “Parc Jacquinot” um lugar de encontro e de intercâmbio com uma infraestrutura adequada para todas as condições meteorológicas
11. Criaremos um centro de formalidades camarárias para a conclusão dos procedimentos
administrativos relativos a todas as situações da vida (casamento, falecimento,
nascimento, cuidados domiciliários, crèche...)
12. Reabilitar e expandir as nossas redes pedonais e rodoviárias
13. Iremos apoiar e intensificar o diálogo entre os ídosos, jovens e crianças
14. Instituiremos commissões consultativas dos cidadãos, para envolver estreitamente os
mesmos no processo de tomada de decisão comum
15. Estableceremos um conselho dos ídosos que irá alargar a oferta de atividades para os
ídosos em cooperação com várias commissões locais e com todas as partes
interessadas
16. Realizaremos um “Centro de dia” adicional para os ídosos e pessoas com necessidades
especiais
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17. Criaremos as condições para o desenvolvimento de um conceito de auto-ajuda entre
vizinhos
18. Aumentaremos a oferta de desporto, lazer e saúde com todos os intervenientes locais
19. Iremos oferecer assistência na procura de emprego, organizando em colaboração com
as empresas locais uma “bolsa de emprego e o dia do trabalho
20. Iremos promover a instalação de novos médicos no território do município grantindo
uma constante disponibilidade da oferta de cuidados de saúde
21. Seremos verdadeiros pareceiros do “volúntariado” e iremos recorrer a todos os meios
disponíveis para apoiar todas associações nas suas atividades
22. Estaremos empenhados em integrar melhor os estudantes estrangeiros e refugiados na
vida da comunidade e na cultura local
23. Alargaremos o sistema “Pedibus” (caminhada acompanhada) ao tecido associativo
local para que os nossos filhos possam praticar as suas atividades favoritas em
segurança
24. Manteremos um alto nível e ofertas culturais nas nossas localidades

B. Para uma melhor mobilidade
(tráfego, estradas, mobilidade de proximidade, ciclovias…)

1. Adaptaremos e concluiremos juntamente com a câmara de Dudelange o conceito de
mobilidade regional e procurararemos mais soluções para descongestionar a nossa
câmara
2. Desenvolveremos um conceito de mobilidade suave na nossa municipalidade onde a
segurança dos nossos peões e ciclistas será prioridade absoluta
3. Melhoraremos a oferta de estacionamento existente e introduziremos o
estacionamento residêncial livre
4. Concluiremos a renovação da 2ª fase da rua de Peppange em cooperação com as
autoridades estaduais
5. Aumentaremos o parque de estacionamento da estação ferroviária para compensar
lugares de estacionamento perdidos no centro da cidade. A nova infra-estrutura vai
dar direito a estacionamento a curto prazo com acesso para peões que vai dar
diretamente à estação dos comboios e em direção ao centro desportivo
6. Melhoraremos a oferta de estacionamento nos arredores do centro desportivo
7. Aperfeiçoaremos o conceito de Proxybus e Flexibus que também estará disponíveis às
noites e fins de semana
8. Renovaremos prioritariamente o bairro „Em de Bechel“ (rue Nic. Biever, rue du
Verger, rue Pierre Dupong, rue de la Scierie, rue Jacquinot)
9. Restabeleceremos a passagem subterrânea entre a rua de la Gare e a rua Collart
10. Os atalhos através as zonas protegidas serão fechados a fim de impedir o trânsito
(p.ex.: Stréissel, Verger Altenhoven, „Léiweställchen, …).
11. As estradas municípais serão constantemente renovadas
12. Proporemos uma solução para o estacionamento a longo prazo para veículos
utilitários
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13. Implementaremos, com as autoridades em causa, novas linhas de autocarro nas zonas
industriais
14. Instalaremos estações de carregamento para carros elétricos e equiparemos
gradualmente a frota automóvel da câmara com veículos mais ecológicos
15. Coordenaremos as obras nas nossas estradas e caminhos

C. Para o meio ambiente
(proteção da natureza e do meio-ambiente, biodiversidade, clima, água, resíduos ...)

O LSAP é o partido que dispõe das competências necessárias para que a nossa câmara
possa progredir também no domínio da proteção ambiental
1. Investiremos consequentemente na energia renovável no quadro dos projetos de
construção da nossa câmara (energia solar, biomassa...)
2. Apoiaremos substancialmente as famílias no que toca ás energias renováveis (p.ex. :
cooperativas cívicas) e promoveremos a emissão do certificado para casas sustentáveis
(LENOZ)
3. Reforçaremos o serviço camarário do conselho em energia e discutiremos ativamente
com os nossos cidadãos para lhes oferecer conselhos e assistência gratuitos na
realização dos seus projetos
4. Reduziremos o risco de inundações tomando uma série de medidas necessárias á
altura da interseção da ponte sobre o Alzette e a route de Luxembourg
5. Tomaremos as medidas necessárias para combater o desaparecimento de algumas
espécies da fauna e flora
6. Procuraremos melhorar a qualidade da água dos nossos rios colocando-os no seu
estado ecológico natural
7. Finalmente concluiremos a renaturalização do rio Alzette em colaboração com as
autoridades competentes
8. Adaptaremos o sistema de gestão de resíduos de acordo com os interesses dos nossos
cidadãos
9. Equiparemos sistematicamente a iluminação publica com a tecnologia LED
10. Combateremos a poluição luminosa sem pôr em causa a segurança
11. Apoiaremos fortemente as alternativas ao transporte individual incentivando o
carpooling, as plataformas electrónicas para os viajantes, assim como a
életromobilidade
12. Faremos de tudo para que a nossa câmara venha a ser a médio e a longo prazo uma
câmara energeticamente auto-suficiente
13. Garantiremos a manutenção e a limpeza regular dos nosso espaços verdes, passeios e
caminhos pedestres
14. Investiremos no eco-câmbio em conjunto com as nossas empresas para minimizar o
impacto das suas atividades sobre a natureza, o meio-ambiente e os residentes locais
(instalação de barreiras visuais e sonoras, plantações de sebes e árvores...)
15. A nossa câmara será novamento conhecida como a „Cidade das Rosas“
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D. Para um crescimento sustentável
(social, habitação, comercio, economia …)

1. Construiremos nos próximos 6 anos os armazéns para os serviços camarários
2. O antigo ateleir de jardinagem do Parc Jacquinot será transformado em incubadora para
stratups inovadores no domínio da ecologia
3. Iremos finalmente votar o novo PAG (plano de desenvolvimento geral) da camâra
4. Aumentaremos massivamente as capacidades de acolhimento das “Maison Relais”
alargando o que já existe e construindo novas instalações (p.ex.: Noertzange)
5. Planificaremos a construção de uma nova “Maison Relais” nos arredores do centro
desportivo com uma infra-estrutura multifuncional para atividades extra-escolares
6. Realizaremos trabalhos de renovação e de extensão da escola " Schoul am Duerf " com
todas as facilidades e equipamentos necessários atuais
7. Planificaremos maior capacidade escolar em função do desenvolvimento demográfico da
câmara
8. Concluiremos a modernização e saneamento energético do pavilhão desportivo
9. Garantiremos que a nossa câmara se alargue de forma ordenada e sustentável criando
novas áreas residênciais com preços acessiveis para as gerações futuras
10. Iremos fortalecer e apoiar os comerciantes locais (estacionamento, marketing ....) e
desenvolver um plano de acção para revitalizar o centro da cidade
11. Iremos preparar a câmara para o futuro apostando na economia circular e na sharing
economy para por em prática a nível camarário as orientações do estudo Rifkin
12. Planear o desenvolvimento dos serviços camarários de forma sustentável sem perder de
vista a saúde financeira da câmara
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