
Wonschkaart 1 “meng gemeng 2030” 

Wéi eng Aktioune vum Mouvement Ecologique 

schléi’s du am Kader vun de Gemengewale vir? 

 

Aufruf via Medien und solziale Medien an alle Bürgerinnen und Bürger aktiv mitzumachen, zu 

wählen , sich wählen zu lassen 

 Runter von der Couch! 

 Politik geht uns alle aetwas an! 

 Jetzt erst rech! 

 Tables rondes mit Kandidaten 

 

“Best practice” Beispiller aus dem Beräich nohaltege Liewensstil weisen an diskutéieren mat 

Gemengeresponsabelen 

Ee klenge, witzege Video deen eis Iddien knapp awer op de Punkt riwer bréngt 

 

 

Originell a spontan Aktiounen am ëffentlech Raum:  

 Duerchgréngung 

 Reclaim our Streets........ 

Thematesch Tabbles rondes a bestëmmte Regiounen awer originell Methoden 

Good practice – Sammlung vu kommunalen Nohaltegekeetsaktiounen 

 

 

Workshops fir de Leit klor Informatiounen ze ginn: 

 Wat d’Haaptziler vun de verschiddenen Parteie sinn 

 Wat Knackpunkte sinn déi am wichtegsten sinn an enger Gemeng ëmzesetzen 

 

 

Minimecoskop op Gemengeniveau 

Klor Zieler vun de Parteien hannerfroen 

Positioun zum Wuesstem froen 

 



 

Besseren ÖPNV 

Weniger Autoverkehr 

 

 

Dossier Gemengewalen gezielt de jonke Kandidaten z.B. iwwer 2-3 Informatiounsversammlunge 

virstellen 

 

 

Ställ zu Geméis-Gewächshaiser ëmbauen 

 

 

Weisen wéi een bestehend Wunnquartie’en an en ECO-Quartier ëmwandele kann 

Eng méi nohalteg Mobilitéit a menger Gemeng: 

 Manner Individualverkéier 

 Elektromobilitéit 

 Mobilité douce 

 Car sharing 

 Wunnen ouni Auto 

 Fërdere vum ëffentlechen Transport, Rufbus etc. 

 

 

Méi e luese Wuesstem fuerderen, besonnesch bei deene klenge Gemengen 

 

 

Fragebogen für Gemeinderatskandidaten erstellen (auf Basis der Brochüre). 

 Ob sie die Brochüre gelesen haben 

 Welche gemeinsamen Ziele da sind 

Resultat vielleicht per Internet veröffentlichen  

 

 

Recht op Mobilitéit fir jiddereen: autofräi Gemeng (och Camion an Traktor fueren elektresch) 

E Biobauerenhaff mat Buttek an all Duerf 



D’Schoul bleiwt am Duerf 

An der Kierch ass eng Disko oder Bibliothéik  

 

 

Reform vun den eidele Bussen déi bei eis iwwer Land fueren 

Bestandopnahm vun den erhalensweren Haiser asw.  

 

 

Verkéiersberouegte Kär, wéi zu Bartreng, an all Gemeng wou dat méiglech ass 

E Bike Locatioun an all Gemeng 

Méi Gemeinschaftsgärt 

 

 

Alternativ Wunnformen 

 

 

Ennheetleche Recyclingcenter an all Gemeng 

Pand op allen Eeweeemballagen an Héicht vun 10 Cents, dovunner kritt een da 5 Cents zréck am 

Recyclingcenter. Eist Land muss endlech richteg propper ginn.  

 

 

Mir hätten d’Iddi eng al Këscht op d’Gemengeplaz ze stellen, do kéinten Passanten eng Wonschkaart 

mat hiere Wënsch oder d’Visioun vun der Zukungt an der Gemeng ageheien nom Slogan: Wéi soll 

meng Gemeng ausgesinn? 

Eng Kannerklamkonferenz organiséieren 

Mir wäre fir ee Kannergemengerot a wéilten dest ëmsetzen 

 

 

 


