Juli 2017

OP
de
Punkt.
KONTAKT- AN INFORMATIOUNSBLAT VUN DER CSV KOPLESCHT-BRIDDEL

EDITO

ZESUMME FIR KOPLESCHT-BRIDDEL

Léif Biergerinnen a Bierger,
„Mir sti fest zesummen am Weidendall –
Voll Kraaft a voll Mutt an der Reih!” – Esou
fänkt d’Kopleschter Lidd un. Et handelt
vun de Leit, déi viru ronn 100 Joer hei gewunnt hunn a vun hirem Zesummenhalt
ënnereneen. Am Verglach zu deemools
hunn d’Zäite geännert. Mir sinn haut keng
Schmelz- oder Landaarbechter méi. D’Uertschafte Koplescht a Briddel si méi grouss
ginn. Fréier, wéi haut, ass et awer nach ëmmer wichteg, datt mir zesummenhalen. Dat
gëllt och fir d’Gemengepolitik, wa mir eppes
beweege wëllen.
Eis representativ politesch Modeller stellen
eis als fräi Mënschen an de Mëttelpunkt
vun allen Iwwerleeungen. Eis politesch Fräi
heet ass an engem Sënn limitéiert, well si
sech gréisstendeels op d’Wiele selwer beschränkt. Ma wiele goen ass nawell méi wéi
e puer Kräizer maachen! An der Gemeng
heescht dat fir jidderee vun eis, eemol all
sechs Joer, d’Konstellatioun vum Gemengen- a Schäfferot matbestëmmen ze däerfen. Hei wielen heescht bei sech virun der
Dier Responsabilitéit iwwerhuelen.

Fir d’Lëtzebuerger besteet Wahlflicht. NetLëtzebuerger, déi op d’mannst fënnef Joer
hei wunnen an 18 Joer oder méi hunn,
däerfen och wiele goen. Mir als CSV sinn
der Meenung, datt all Mënsch, deen hei
wunnt an d’Recht huet, wielen ze goen, dat
och soll maachen. Mir trieden a fir méi Demokratie.
Mir all hu gewielt. Mir si Leit, déi aus fräie
Stécker dat selwecht gewielt hunn: Entweder hei, an eiser Gemeng, wunnen ze
bleiwen oder heihi wunnen ze kommen. Et
ass dat, wat eis alleguer verbënnt: De fräie
Choix hei ze liewen. Dat ass eis gemeinsam
Basis. Dat ass eis wichteg an dofir solle mir
eis och asetzen: fir eis Familljen, fir eis Noperschaft a fir eis Gemeng.
Op den nächste Säite stelle sech eis 11
Kandidate fir d’Gemengewahlen 2017 vir.
Dëst Team ass prett fir eis Gemeng an
deenen nächste Jore mat sécherer Hand
an d’Zukunft ze féieren. Wa mir an der Majoritéit sinn, kënne mir fir eis all eng Politik ouni Kompromësser maachen an déi
richteg Prioritéite setzen. - Zesumme fir
Koplescht-Briddel. CSV.
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INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !
Vous êtes ressortissant étranger, âgé
de 18 ans ou plus et domicilié au Luxembourg depuis au moins cinq ans ?
Vous jouissez du droit de vote aux
élections communales du 8 octobre
2017. Inscrivez-vous donc sur la liste
électorale avant le 14 juillet 2017.

REGISTER NOW!
You don’t have the Luxembourgish
citizenship, you are 18 years old or
older and you have lived in Luxembourg for at least five years? If so,
you have a say in municipal elections
that will be held on October 8th 2017.
Therefore register before July 14th
2017 on the municipal electoral list.
BIERGER-CENTER, KOPSTAL
22, rue de Luxembourg
Lundi, mercredi et vendredi :
7h30-11h30 ; 13h30-16h30
Mardi : 9h00-11h30 ; 13h30-19h15
Jeudi : 7h30–11h30 seulement
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GEMEINDE
WAHLEN 2017

EIS KANDIDATEN
SYLVIE ARENDT

63 Joer, Staatsbeamtin - bestuet, 3 Kanner
Ech si Kandidatin, well ech intresséiert doru
sinn, mech fir d’Bierger aus eiser Gemeng
ze engagéieren.
Wann ech net schaffen oder Politik maachen, da freeën ech mech mat menger
Famill zesummen ze sinn, mat eisem
Hond duerch déi schéi Briddeler Natur
spadséieren ze goen, Bicher ze liesen,

 usek ze lauschteren oder an aner Länner
M
ze reesen.
Ech wënsche mir, datt ech mech an der
Gemeng Koplescht-Briddel kann asetze fir
d'Liewensqualitéit vun all onse Bierger
weider ze verbesseren.

JEAN-MARIE EWEN

56 Joer, Bankbeamten
Ech si Kandidat, well mir als Stack
kopleschter d'Wuel vun eisen zwee Dierfer, Koplescht a Briddel, um Häerz läit.
Ech wëll an der Gemeng esouwuel op
sozialem wéi och op kulturellem Plang
matschaffen.

gudde Frënn a gemittlecher Ronn oder
loosse mech kulinaresch verwinnen.
Ech wënsche mir fir die nächst Méint e
proppere Wahlkampf, wou all Kandidaten, egal vu wat fir enger Partei, sech
géigesäiteg respektéieren.

Wann ech net schaffen oder Politik maachen, dann diskutéieren ech gäre mat

LÉON GLODT

62 Joer, Architekt - bestuet, 1 Kand

Ech si Kandidat, well ech hei opgewuess
sinn an d'Chance hat, vum Liewen ëmmer
ze kréien. Elo wëll ech zréck ginn an derzou
bäidroen, ons Gemeng weiderhin no vir ze
bréngen.
Wann ech net schaffen oder Politik maachen, interesséieren ech mech dofir, wéi
aner Stied, besonnesch am Ausland, sech

den Defie vun der Zäit ugepasst a se gemeeschtert hunn, ouni u Liewensqualitéit
fir hir Awunner ze verléieren (z.B. Wien).
Ech wënsche mir, datt d'Kanner ons Uertschaften esou an Erënnerung behalen, wéi
ech se hunn, nämlech als Plaz am Gréngen,
déi mir vill bedeit huet, an di mäi Liewenswee bis elo staark gepräägt huet.

CAROLYN GOBRAN

32 Joer, Cheffe d'entreprise - bestuet
Ech si Kandidatin, well ech wëll eng Differenz maachen. Ech këmmere mech ëm
d'Mënschen a setze mech a fir d'Zukunft
vun der jonker Generatioun.
Wann ech net schaffen oder Politik maachen, da sinn ech gär mat menger Famill
zesummen. Ech genéissen eis wonnerschéin Natur, Bëscher a Landschaft um

Briddel a reese gär duerch d'Welt fir nei
Kulturen ze entdecken.
Ech wënsche mir kënnen derbäi ze si fir eng
sécher Zukunft fir eis Kanner o pzebauen.

ERIC MAY

42 Joer, Staatsbeamten - bestuet, 3 Kanner
Ech si Kandidat, well ee Politik net ëmmer
deenen aneren iwwerloosse kann, ouni selwer Verantwortung ze iwwerhuelen. Um
Häerz leie mir heibäi besonnesch de sozialen
Zesummenhalt, d’Kannererzéiung a –betreiung, wéi awer och d’Ëmwelt an d’Verkéiers
problematik an der Gemeng.
Wann ech net schaffen oder Politik maachen,

da verbréngen ech gären Zäit mat menger
Famill a menge Frënn, maache Sport, liesen
oder kachen a sinn u kulturellen Aktivitéiten,
wéi Musek, Kino an Theater, intresséiert.
Ech wënsche mir an enger Gemeng ze
wunnen, déi e Maximum u Liewensqualitéit
a Komfort fir jidderee bitt. – Et ass ëmmer
Sputt no uewen.

EDITH MURPHY-GRÜN

58 Joer, Enseignante - bestuet, 1 Kand
Ech si Kandidatin, well ech mech a menger
Gemeng wëll dofir asetze fir mat mengem
Engagement d'Liewensqualitéit vun alle
Bierger ze verbesseren, besonnesch wat
d'Erhale vun der Natur an d'Ëmsetze vun
de Vëlosweeër ugeet
Wann ech net schaffen oder Politik maachen, da maachen ech Sport mat Frënn,

schaffen am Bësch a si mat menger Famill
zesummen.
Ech wënsche mir, datt déi nächst Legislaturperiod d'CSV erëm kann an der Gemeng
derbäi sinn, fir all déi politesch Objektiver
ëmzesetzen déi an eiser Gemeng onbedéngt noutwendeg sinn (besonnesch am
Beräich vum Duerfkär).

DANIEL NILLES

58 Joer, Préposé de vente an der Pensioun - bestuet
Ech si Kandidat, well ech villes, wat nach
an alle Beräicher muss ugepaakt ginn, wëll
matgestalten. Hei stinn ech a fir eng méi
oppen an transparent Politik, déi alle Leit
et erlaabt ze verstoen, wat gemaach muss
ginn.

mo spadséieren, si passionéierte Fussball-,
Formel-1- a Vëlossport-Fan oder setze
mech fir d’Chaîne de l’espoir a.s.b.l. an.
Ech wënsche mir virun allem eng gutt Gesondheet ze behalen an d’Leit mat eisem
Programm kënnen zefridden ze stellen.

Wann ech net schaffen oder Politik maachen, da ginn ech mat eisem Hond Cosi-

TOURAJ RASTEGAR

46 Joer, Doktor - 4 Kanner
Ech si Kandidat, well ech mech dofir asetze wëll, datt manner Verkéiersaccidenter geschéien an d’Foussgänger, a virun
allem eis Kanner, sech an eiser Gemeng
ouni Risiko beweege kënnen. Mir ass et
och wichteg, datt mir eis Uertschafte vun
engem urbanistesche Gesichtspunkt méi
schéi gestalten.
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Wann ech net schaffen oder Politik
maachen, da sinn ech gär mat menger Famill a m
 enge Frënn, reesen, maache reegelméisseg Sport a spadséieren duerch eis
Bëscher.
Ech wënsche mir, datt mir genuch
Vertraue vun de Wieler kréie fir datt mir all
eis ambitiéis Projete kënne realiséieren.

/CSV KOPLESCHT-BRIDDEL

TOM SCHOR

31 Joer, Informatiker, Conseiller - gepacst
Ech si Kandidat, well ech mech fir d'Interesse vun all onse Matbierger asetzen, an
de jonke Leit aus der Gemeng hir Stëmm
vertriede wëll.

Ech wënsche mir, datt ons Gemeng an
den nächste Jore vun enger dynamescher
Equipe, déi op d'Bedierfnisser vun de Bierger ageet, an der Kontinuitéit vun de leschte Joren geféiert gëtt.

Wann ech net schaffen oder Politik
maachen, da fueren ech Vëlo, Moto, reesen
a schaffe gär am Gaart.

THIERRY SCHUMAN

57 Joer, Bankemployé, Scheffen - bestuet, 3 Kanner
Ech si Kandidat, well mir op der Basis, déi
mir déi leschte Jore geluecht hunn, elo
ganz gutt am Interessi vun den Awunner vu
Koplescht a Briddel kënne weiderschaffen.

Ech wënsche mir, datt mir am Dossier vun
der Verkéiersproblematik och Léisungsvirschléi an Hëllef vun der Regierung
kréien.

Wann ech net schaffen oder Politik maachen, da kucken ech no menger Famill a
reesen duerch d’Welt.

RAOUL WEICKER

38 Joer, Philosophieprofesser - bestuet, 3 Kanner
Ech si Kandidat, well ech eis Gemeng weider
virubrénge wëll, an zwar an de Ressorten:
Schoul, Mobilitéit, Verkéierssécherheet a
sozialer Kohäsioun tëschent all de Genera
tiounen a Kulturen.
Wann ech net schaffen oder Politik maachen,
da verbréngen ech am léifsten Zäit mat
menger Famill. Gären erfuerschen a genéis-

VOTRE CHOIX. VOTRE VOIX.
VOTEZ, VOUS AUSSI !

sen ech mat hinnen ze Fouss oder mam Vëlo
déi verschidde Facette vum Mamerdall.
Ech wënsche mir, datt no de Wahle genuch
motivéiert Kandidate vun der CSV an der
Responsabilitéit sinn, fir duerch hir Iwwerzeegung an hiren Asaz Neel mat Käpp zu
Koplescht an um Briddel ze maachen. Wat
méi, wat besser!

YOUR CHOICE. YOUR VOICE.
LET'S ALL VOTE!

MARK SIMPSON (GB)

ANDREA DOHERTY-HATTON (IRL)

„Voting means integration. If you are planning to be here for a number of years, then
you really need to engage.”

„I have lived in Luxembourg for nearly 15
years. This is now our home, it is important
to vote to ensure you have a voice in your
commune for the benefit of your family
and your children.”

EDITE MOURÃO DA COSTA (P)

CATHERINE DUSEMONPOGORZELSKI (F)

„Eu vivo no Luxemburgo há 28 anos e eu
voto porque quero participar activamente
na vida da comuna.”
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„La politique se fait au niveau national et
local. Nous avons le droit de participer et
de désigner ceux qui vont faire avancer
notre commune. Le droit de vote est un
privilège, utilisons-le !”

/CSV KOPLESCHT-BRIDDEL

