
Friichtebaam 
Fro: Wat fannt Dir besonnech positiv an Ärer Aarbecht als  

Member vun enger berodender Kommissioun ? 
 

 
 
Relatioun mat Politik, Verantwortlechen 

- Propositiounen goufen schnell vun der Gemeng emgesaat (contexte: Wéekommissioun / 
Signalisatioun / Arrêts bus). 

- D'Gemeng - de Gemengerot interesséiert sech fir d'Arbecht vun de Kommissiounen a geet drop an. 
- Zesummenhalt, da Gemeinderatsmitglieder drin. 
- Vum Schefferot gehéiert ze ginn. 
- Que moi je peux donner mes idées aux responsables de la commune 
- Gudd Zesummenarbecht mam Buergermeeschter. 
- Ech fannen et positiv datt de Scheffen- a Gemengerot die Virschléi déi vun der 

Emweltkommissioun kommen, och versicht emzesetzen. 
 
 
Eppes erreechen, matschwetzen 

- Aktiv kennen an sengem Duerf, senger Stad kennen matzeschaffen. 
- Mat hëllefen Problemer ze léisen. 
- Jugend a Kannerpolitik, ewéi se an der Gemeng ausgebaut get! 
- Kennt esou lues Bewegung dran. 
- Nei Ideen fir d'Gemeng ausschaffen, déi dann emgesaat solle ginn. 
- Et kann een eppes bewegen / Gutt Ideen 
- Méiglechkeet aktiv / Mattarbecht Biirger 
- Dat eng Rei positiv Impulser un d'Gemengenautoritéiten kenne weidergi gin, déi och zumindest 

deelweis an d'Praxis emgesat gin. 
- Projeten, déi an der Kommissioun geschwat sin ginn déi dann politesch emgesaat ginn. 
- Ech sinn der Meenung, dat et wichteg ass fir eng Gemeng sech z'interesséieren an verschidde 

Saachen emzesetzen. 
- Mir kenne matt schwätzen. 
- Et kann een gestalteresch un der Gemeng matwierken 
- Sache bewegt ze kréien 
- Mir kenne mat schwätzen 
- Méiglechkeet, et Geschecker mat ze bestemmen 
- Wann een eppes kann bewirken an emsetzen 
- Dass een ouni politesch Rücksicht kann Ideen durchbrengen. 
- Bei der Entscheedungsfindung matwierken. 
- Nei Akzenter an der Emweltpolitik déi nach net esou bekannt sinn, ginn vum Schefferot ugeholl 
- Et ass interessant positiv Changementer ze bewirken; respektiv virzeschloen. 
- D'Kommissioun gëtt mir d'Méiglechkeet Initiativen ze huelen, déi normalerweis op fruchtbare 

Buedem falen 
- E besselchen kennen matzeschwetzen, an der Hoffnung eppes kennen ze bewegen. 
- Einfluss auf den Wachstum der Gemeinde 
- Dass Verbesserungen och ausgefouert ginn 
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Informatioune kréien 
- Et gett een mat der Zäit mol gewuer, ween, wat, wou wéi beaflosst, beaflossen kann! 
- Get een informéiert. 
- Ech gi motivéiert, verschidden Dossieren intensiv ze studéieren. 
- Et kritt een Ableck a verschidden Gemengendossieren. 
- Informatiounen iwer Projeten ze kréien déi am Lafen sinn. 
- Datt een eng méi grouss Panoplie vu Meenungen kritt, déi een dann kann weider ginn. 
- Information über Bauvorhaben. 

 
Gutt intern Zesummenarbecht, iwwert Parteigrenzen ewech selwer Projeen 
verwierklechen 

- Teamarbecht 
- De Kontakt mat motivéierte Leit aus der Gemeng, déi bereet sinn eppes ze bewegen. (Leider hëlt 

déi Motivatioun séier of well d'Réalitéit eng aner ass). 
- De Wëllen fir iwwerparteilech un engem Thema ze schaffen. 
- Tenue régulière de la commission avec thématisation 
- Gefill dass all Memberen vun der Kommissioun wirklech zesumme welle Saachen erreechen z.B. 

Energie, Verkéier asw an reell Virschléi maachen. 
- An engem gläichgesennte Grupp eppes zesummen ze areechen – Mentalitéiten änneren, 

Informatioune viruginn 
- Flott kreativ Arbecht déi vum Gemengerot ënnerstëtzt get 
- Zesummenarbecht – Kollegialitéit 
- Arbeit in der Kommission selber ist gut. Es tut sich wieder etwas. 
- Dass ich als Frau ernst genommen werde. 
- positiv ist die Zesummenarbeit interessierter Bürger, welche durch ihre Meinung einige Punkte 

beeinflussen resp. mitbestimmen können. 
- Sech kennen engagéieren / Contacter 
- Parteionofhängeg Diskussionen an Bereetschafft eppes zesummen op Been ze setzen. 
- Virbereedung an Realisatioun vun Projeten 
- Eng dynamesch Equipe 
- Leit aus der Gemeng (déi do wunnen) besser kenneléieren. 
- Déi gutt Ambiance, an eng gutt Zesummenarbecht, vill Réalisatiounen. 
- Das grosse Interesse aller Kommissionsmitglieder. 
- Gutt Zesummenarbecht an der Kommissioun. 
- Bonne entente / Respect mutuel / Ecoute / Certaines personnes sont très spécialisées et ont déjà 

beaucoup d'expérience – apport pour les nouveaux membres 
- Déi flott Zesummenarbecht tescht de Memberen vun der Kommissioun – Zesummespill vu ville 

Kompetenzen 
- Heinansdo iwer Parteigrenzen ewech zesummen eppes plangen 
- Gutt Zesummenarbecht mat denen aneren Kommissiounsmemberen 
- Mat de Leit a Kontakt kommen / Matgestalten 
- Mir machen eppes 
- Iwerparteilesch interessant a fruchtbar Diskussiounen 
- Leit ze treffen déi di selwescht Interessen hun a mat hinen zesummen ze schaffen. 
- Dass mir eng gutt Zesummenarbecht hunn. 
- Oppen Diskussiounen, Argumenter zum Thema, keng Polemik, gudd Ambiance ënnert de Leit 
- Nei Iddien, vun neien Memberen, Begeeschterung. 
- Dass et nett em Politik (Parteien) geet! 
- Et kann een vill Leit an d'Gemengepolitik abannen. 
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