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Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg

CHAMBRE DES DEPUTES 
Ëntrée If

10 FEV. m
Lëtzebuerg, den 19/02/2020

Hâr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Mobilitéit & Ëffentlech Aarbechten 
weiderzeleeden.

A menger parlamentarescher Fro n°1656 hat ech de Minister ëm Informatiounen zu den 
Aarbechten op der Route de Remich (N2) gefrot. An der Àntwert verweist de Minister 
dorop, dass Ponts et Chaussées net zoustànneg fir d'Strooss ass an dass d'Gemeng 
Contern Prezisiounen zu menge Froe liwwere kann. E puer Deeg drop huet 
d’Buergermeeschtesch vun der Gemeng dunn an engem Artikel vum 11.2.2020 am 
Lëtzebuerger Wort behaapt, dass een net eleng der Gemeng d'Schold opdrécke kéint 
ugesiichts dovunner, dass et sech ëm eng Nationalstrooss handelt a Ponts et Chaussées 
bei Problemer zoustànneg ass.

Aus den Àntwerte vum Minister souwéi der Riposte vun der Gemeng Contern ass bis 
dato net erkennbar, wien fir den desolaten Zoustand vum Stroossebelag an déi doduerch 
entstane Beantràchtegung vun der Liewensqualitéit fir d'Awunner zoustànneg ass.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. An der Àntwert op meng Fro, ob d'Bréiwer vun den Awunner traitéiert goufen, 
schreift de Minister, dass dës un d'Gemeng Contern weidergeleet goufen, fir 
d'Problemer ze behiewen. D'Gemeng Contern verweist am Wort-Artikel op 
d'Responsabilitéit vu Ponts et Chaussées, well et sech bei der N2 ëm eng 
Nationalstrooss handelt. Ass de Minister der Meenung, dass d'Kommuniktatioun 
tëschent dem Ministère an der Gemeng Contern zefriddestellend ass?

2. Wéi ass et z'erkiàren, dass weder d'Gemeng, nach de Ministère de concernéierte 
Bierger zu Moutfort eng zefriddestellend Léisung zum Problem vum Stroossebelag 
ubidde konnten?

3. De Minister schreift a senger Àntwert, dass de Stroossebelag zu Moutfort um Enn 
vun aile Baumoossname wâert hiergestallt ginn. Kann de Minister erkiàren, wien 
dofir suergt, dass de Stroossebelag nom Enn vun aile Schantjen erëm hiergestallt 
gëtt?

4. Aus der Àntwert vum Minister ass dovunner auszegoen, dass ail d'Bauhàre vun der 
oppener Strooss zu Moutfort profitéiert hunn, fir hier Aarbechten duerchzeféieren. 
Mussen alleguerten d'Bauhâren dann och finanziell fir de neie Stroossebelag 
opkommen oder iwwerhëlt Ponts et Chaussées dëse Service? Falls déi zweet 
Optioun zoutrëfft, firwat?

Mat déiwem Respekt,
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Miniiteie de la Mobilité 
et des Travaux publics

Luxembourg, le OHOTS

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
Luxembourg

CHAi'.iSRE -
Ertréi'- te :

25 HiUtS 2020

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N°1901 du 19 février 2020 de l'honorable député Monsieur Marc 

Goergen, avec la prière de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 

Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

Oc,
François Baüsch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4. Place de l’Europe
Luxem bourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



Antwert vum Har François Bausch, Ministerfir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op déi 
parlamentaresch Fro n*1901 vum 19. Februar 2020 vum honorabelen Deputéierte Hâr Marc Goergen 

iwwert «Chantier sur la route de Remich à Moutfort"

1. Bei dësem Projet sinn et ganz kioer d'Gemeng Contern an d'Concessionairen déi d'Responsabilitéit droen. 
D'Stroossebauverwaltung huet weder Afioss op d'Organisatioun, nach op den Oflaf vum Chantier selwer. 
De Chantier ënnerlàit enger «Permission de voirie", konform zum Gesetz vum 21. Dezember 2009 «relative 
au régime des permissions de voiries", an deem festgehale gëtt, ënnert wéi enge Konditiounen een 
Demandeur, an dësem Fall aiso d'Gemeng Contern an d'Concessionairen, d'Aarbechten duerchzeféieren 
huet an dass den Demandeur och responsabel fir déi korrekt Ausféierung vun den Aarbechten ass.

2. Well et sech net ëm e Chantier vun der Stroossebauverwaltung handelt, gëtt och keen detailléierte Suivi 
vum Chantier respektiv vun den Aarbechte vu staatlecher Sait aus gemaach. Et ass kioer ee Chantier vun 
der Gemeng an de Concessionnairen, deen iwwert eng «Permission de voirie"geneemegt ass an domadder 
sinn dann och d'Bauhàren déi richteg Uspriechpartner fir eng Antwert op des Fro ze liwweren.

3. D'Erneierung vum Stroossebelag gëtt och iwwert eng «Permission de voirie" gereegelt a muss vum Bauhar 
realiséiertginn.

4. D'Bauhare si verantwortiech fir de Stroossebelag an d'Rei ze maachen. Wat déi finanziell Bedeelegung vun 
de jeeweilege Bauhàren ubelaangt, huet de Ministère keng Informatiounen.
D'Stroossebauverwaltung kéint, a Konformitéit mam Artikel 7 vum Gesetz vum 21 Dezember 2009 
«relative au régime des permissions de voiries", op ministeriellen Uerder an am Interessi vun der Qualitéit 
vun der Reparatur vun de Stroossen eng «Remise en état" duerchféieren, dëst awer op Kaschte vum 
Demandeur vun der «Permission de voirie".




