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Eng kohärent an transparent Kommunika-
tiounspolitik muss séchergestallt ginn

Iwwerdroung vun de Gemengerots- 
sëtzungen an en „SMS to Citizen“ aféieren

All neien Awunner en Informatiounspak  
zur Verfügung stellen

Austausch vu „best practices“ tëschent  
de Gemengen iwwer eng speziell Plattform

Ënnerstëtzung vu lokale Veräiner an  
ziville Feieren an Duerffester a Promo-
tioun vun den „interkulturellen Treffen“

Capacitéite fir bezuelbar Sprooche-
coursen an den dräi offizielle Sproochen 
erhéijen

Keng Benodeelegung vu Leit mat  
spezifesche Bedierfnisser

Wunnengen och fir Flüchtlingen ubidden 
an Integratioun duerch Sproochecoursen 
an Zesummenaarbecht mat lokale  
Veräiner fuerderen

Sécherheet an der Gemeng fir all  
Matbierger garantéieren an  
Drogemëssbrauch bekämpfen

Ausbau vum Gesondheetssystem  
op kommunalem Niveau

Zougang zu Gesondheetsservicer  
och ausserhalb vun de Büroszäiten

Ariichte vu kommunalen oder regionale 
„Centres médicaux“

Reduzéierung vun de Waardenzäiten 
an den Urgencen duerch eng méi  
dezentraliséiert Offer

Promotioun vun der europäescher  
Solidaritéit tëschent de Kanner a  
Jugendlechen

Austauschprogrammer stäerke fir en  
zäitlech begrenzten Openthalt am  
Ausland

Eng méi enk, grenziwwergräifend  
Zesummenaarbecht tëschent de  
Gemengen an enger Regioun

Fir eng Gemeng, 
déi verständlech  
an transparent ass

Zesummeliewen  
an eiser Gemeng

Gesond  
an eiser Gemeng

Eis Gemengen  
an Europa
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de op eisem Site

www.jsl.lu

yo
ko
gr
ap
hi
cs
.lu



Eng Educatioun, déi och de Kontakt  
mat der Natur hält

Fräien Zougang zu gratis Uebst aus  
regionalem Ubau an all de  
Schoulariichtungen

Regional Produkter an de Kantinnen 
a Fleesch aus fairer Déierenhaltung

Bildung a Sport matenee verbannen 
a Vermëttlung vu Wäerter wéi  
Fairness a Solidaritéit

Dat richtegt Ëmfeld fir déi Jonk, sief et 
Jugendhaiser, Skaterpisten oder Terrains  
multisports

Deene Jonken eng Zukunft an Hëllef ubidden, 
duerch den Asaz vu Streetworker an d’Offer  
vun Ausbildungs- an Aarbechtsplazen

Infrastrukture fir déi jonk Kënschtler  
a Museker schafen

Ausbau vu Jugend- a Kannergemengeréit; 
Primärschoulen an dat associatiivt  
Liewen abannen

Geziilt Hëllefen a Subside fir der  
Exklusioun vu jonke Leit entgéint- 
zewierken

Ausbau vu Contournementer fir den  
Trafic an de Stied ze reduzéieren

Eng besser Verdeelung vun  
ekonomeschen Aktivitéiten an de  
Park & Ride Méiglechkeeten

Ëffentlech Parken an eng intelligent Ver- 
deelung vu Gréngzonen iwwer d’Gemengen

Speziell Schoulweeër uleeë fir méi Sécher- 
heet; Ënnerstëtzung vum Covoiturage

E gesonde Wuesstem, fir sech un den  
demographesche Wandel unzepassen

Nei Technologien am Déngscht vum  
Bierger duerch besser Informatioun 
iwwer Ressourcëverbrauch

Besser Wunne  
fir eis all

Sport, Kultur an Emwelt  
an der Educatioun 
wäertschätzen

L okal  a regional Konzepter  
fir eis Gemengen

Eng Zukunft  
fir eis Jugend

Fir enG StadentWEcklung 
mat Wäitsiicht

Nei ekologesch a kooperativ Modeller  
ëmsetzen, z.B. bei erneierbaren Energien

En neie Modell fir Waassertaxen,  
mat engem Barème an engem  
gratis Mindestvolumen

Ausbau vum ëffentlechen a multimodalen 
Transport (Bus, Zuch, Vëlo, Tram)

En ëffentlechen Transport, deen och  
mat erneierbarer Energie fonctionnéiert

Nei ekologesch an nohalteg Konzepter  
an de Stied, wéi den Urban Gardening

Ausbau vum soziale Wunnengsbau  
a bezuelbare Wunnengen

E sënnvollen Urbanismus bei neie  
Projete fir méi Liewensqualitéit

Erweiderung vum Bauperimeter a  
staatlech Prioritéit fir d‘Acquisitioun  
vun neien Terrainen

Nei Konzepter fir de Wunnengsbau,  
z.B. duerch nohalteg Materialien

E Wunnengsbau, deen och der Situatioun 
vun den eenzele Gemenge gerecht gëtt

Eng héich Besteierung vun eidele  
Wunnengen oder onbebauten Terrainen

Fuerderung vu lokalen a regionale  
Produkter, sou wéi dem lokale Commerce

Erhale vum Stadbild duerch eng enk 
Zesummenaarbecht tëscht de 
Geschäftsleit an der Gemeng

Ënnerstëtzung vun enger  
nohalteger Agrikultur

Fräien Zougang zu Drénkwaasser,  
duerch ëffentlech  
Waasserstatiounen

Eng ekologesch Alternat iv  
fir jiddereen


