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Objet : Réponse commune du Ministre de la Fonction Publique et du Ministre de l'Aménagement du

territoire a la question parlementaire n° 4003 du 01.04.2021 de Monsieur le Député André

Bauler concernant l'installation d'administrations publiques dans la Nordstad

Monsieur le Ministre,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question

parlementaire n°4003 relative à l’objet sous rubrique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Le Ministre de la
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Antwert vum Har Ministerfir d’Fonction publique, Marc Hansen, a vum HarMinisterfir

Landesplanung, Claude Turmes, op d’parlamentaresch Fro n°4003 vum 1. Abréll 2021 vum

honorabelen Deputéierte André Bauler iwwert d’ Schafe vun administrative Strukturen an

der Nordstad
 

Déi Ausso vum Minister fir Landesplanung am Interview vum 27. Februar 2021 kuerz no der Virstellung

vun de A sektorielle Pläng dei den 1. Mäerza Kraaft getruede sinn, entsprécht dem

generellen Haaptzilvun der Landesplanungspolitik: am  allgemengen Interessi, der gesamter

Lötzebuerger Bevälkerung optimal Liewensbedingungen an dem gesamte LätzebuergerTerritoire eng

nohalteg Entwécklung ze garantéieren andeems ons Emwelt an natierlech Ressourcen, virop de

Buedem, geschount ginn.

Fir dést Zil ze erreechen ass et noutwenneg souwueldéi administrativ Dezentralisatioun, oder technesch

gesot d’Dekonzentratioun, vun der Stad Létzebuerg am Land esou ze organiséieren, fir eng

beschtméiglechst ausgeglachenterritorial Entwécklung zu Létzebuerg ze férderen. An deem Sénnasset

wichteg, datt dei zwou Agglomeratiounen, d’Nordstad an d’Südregioun, respektiv Esch-Uelzecht, weider

entwëckelt ei fr eng besser Verdeelung vun den Aktivitéiten am Land ze favoriséieren an esou ee

beschtméiglechen Accès vun de Verwaltunge fr d'Bierger ze garantéieren.

Den interministeriellen Aarbechtsgrupp fir de neien zukënftege Programme directeur d'aménagement

du territoire (PDAT) befaasst sech natierlech mat désen Thematiken an och anere wéi z.B. d‘Definitioun

vun enger Armature urbaine. d'Entwécklung vum ändleche Raum. d'Ëmsetzung vun de Prinzipie vun der

Stad vun de kuerze Weeër, etc Aner Sujete wei de Co-working oder och den Teletravail ginn ugeschwat:

zwee Sujeten dei u Relevanz gewonnen hunn weinst der Covid-Kris.

D’Aarbechtefir e landesplanereschtLeitbild „Visioun Nordstad 2035“ sinn amgaang a wäerten an den

nächste Meint ofgeschloss ginn. D’Nordstad soll zum 3. Entwecklungspool ginn an als „Dier zum

Norden“ fungeieren. D’Meenung vum Bierger ass e puer Mol gefrot ginn a gëtt och berécksiichtegt fr

eng nohalteg an innovativ Duerf- a Stadentwécklung ze garantéieren.

Den interministeriellen Aarbechtsgrupp “Limitation des besoins en mobilité”, am Kader vum Rifkin

Prozess, huet och der Regierung e Rapport virgeluecht an deem explizit erwäänt gêtt, datt de Co-

working an d’CDA’en (centre de développement et d'attraction), dorénner virun allem d‘Nordstad an

Esch-Uelzecht, solle geférdert ginn.

Verschidde Projeten hunn déi lescht Joren a wäerten och deemnächst déi territorial strategesch Stellung

vun der Nordstad verstäerkt respektiv verstäerken zB Neibau vum Lycée agricole a vum

Nordstadlycée, Lycée pour professions de santé zu Ettelbréck Erweiderung vum Centre hospitalier du

Nord, Ausbau vun der Ettelbrécker Gare mat enger Jugendherberg an engem

Verwaltungsgebai, Erneierung vun der N7 téscht Dikrech an Ettelbreck an e neit Mobiliteitskonzeptfir

de Norden,etc.

De Staat lount och zousätzlech administrativ Surfacen an der Nordstad. Des zousätzlech Büroen zu

Ettelbreck dei 2023 geliwwert ginn erlaben et dem Staat seng Verwaltungena Servicer um Territoire vun

der Nordstad ze verstäerken.

Dernieft gättam Kader vum R&eamänagement vun der Cité Militaire zu Dikrech nieft dem Bau vu

Logementer och nach a moyen terme administrativ Gebaier vum Staat nei gebaut. Däse Bau

erlaabt dem Staat seng Verwaltungen och op dëser Plazan neien, modernen a

funktionellen Infrastrukturen ännerzebrengen.

 



All déi lwwerleeungen an Diskussiounen déi bis ewell gefouert gt striewen also d'Verstäerkung vun der

Nordstad a vu senge Gemengen an awer och insgesamt vum Norde vum Land un. Diskussiounegi

weider, d‘Aarbechten sinn nach net ofgeschloss a ginn déi nächst Méint op interministeriellem Niveau

weiderverdéift fir bis Enn 2021 aus landesplanerescher Siicht konkret Mesuren op den Déschze leeén:

am Kadervun der Dezentraliséierung a vun der Dekonzentratioun.

De Ministére fir d’Fonction publique, de Finanzministere an den Departementfir Landesplanungfeieren

och weider Analyse fir ze definéiere wou a wël eng Verwaltunge weiderhin an der Nordstad kënnen

ugesidelt ginn. Punktuell wäerten och Etuden entamdiert ginn, zesumme mat Nordgemengen,fir ze

preiwen, ob et Meiglechkeete vu Co-working Espacen am ländleche Raumginn.


