
Léif Biergerinnen a Bierger,

De Buergermeeschter an de Schäfferot be-
schäftegen sech mat der Revaloriséierung vum 
Kopleschter Duerfkär.

Fir dass dësen neien Zenter seng Bierger am 
Beschte verkierpert, invitéiere mir Iech, u partici-
pative Biergerworkshoppen zu den Themen Mobi-
litéit, ëffentleche Raum, Funktiounen an de Projet 
de Reouverture vun der Mamer deelzehuelen, fir 
all Är Iddien ze sammelen. Eist gemeinsaamt Zil 
wäert et sinn, de Kopleschter Duerfkär vu muer 
zesummen ze gestalten, fir datt et eng attraktiv 
Plaz gëtt wou all Generatiounen sech zesummen 
treffe kënnen.   

Déi gesammelt Iddie bilden d’Basis fir souwuel 
e Biergerrapport wéi och e Masterplang fir de 
Kopleschter Zentrum z’erstellen. Schlussendlech 
ginn d’Resultater vun eiser gemeinsamer Aar-
becht an enger finaler Presentatioun virgestallt.

Mir freeën eis, Iech op de verschiddenen Eventer 
ze begréissen a zesummen op een gemeinsamt 
Zil hin ze schaffen. 

De Schäfferot

Thierry Schuman – Buergermeeschter
Josy Popov – Schäffen
Raoul Weicker – Schäffen

Ech droen zur Gestaltung 
vum Kopleschter Duerfkär bäi!



Déi Biergerbedeelegungsworkshoppe riichten 
sech un all d’Bierger aus der Gemeng, onofhängeg 
vun hirer Hierkonft. A Form vun enger Table ronde 
gëtt d’Zesummenaarbecht aktiv ënnerstëtzt, 
jidderee kritt d’Méiglechkeet, a klenge Gruppen, 
déi aus verschidde Sproochen zesummegesat sinn, 
matzeschwätzen. Eng Equipe vu Moderatoren an 
Experten wäert present sinn fir d’Diskussiounen ze 
leeden.

Fir datt esou vill Leit wéi méiglech matmaachen 
kënnen, ginn zwee Datumer ugebueden. Folgend 
Themen gi behandelt: Mobilitéit, ëffentleche Raum, 
Funktiounen an de Projet de Reouverture vun der 
Mamer. Dës bleiwen identesch fir béid Atelieren.

-  Samschdeg, de 25. Juni 2022,  
vun 9.30 bis 13.00 Auer

-  Samschdeg, den 9. Juli 2022,  
vun 9.30 bis 13.00 Auer

D’Plaz hänkt vun der Unzuel vun de Participanten 
of a gëtt Iech nach matgedeelt.

Deelt eis w.e.g. bei Ärer Umeldung mat, wat fir en 
Dag Dir kommen wëllt an a wéi enger Sprooch Dir 
kommunizéieren wëllt (LU/DE/FR/EN).

D’Zuel vun de Participanten ass begrenzt 
– Umeldung bis den 10.06.2022.

Kontakt: uen.lam@kopstal.lu / T. 27 3 27 – 302

Participativ 
Biergerworkshoppen

Dënschdeg, de 17. Mee 2022, 
vun 18:30 bis 20:30 Auer

D’Plaz hänkt vun der Unzuel vun de Participanten 
of a gëtt Iech nach matgedeelt.

D’Zil vun dësem Informatiounsowend ass et, Iech 
d’interdisziplinär Equipe vu Fachbüroen, déi um 
Projet schaffen, virzestellen, d’Prozedur fir déi 
geplangte Participatiounsworkshops méi am Detail 
z’erklären a verschidde Froen zum Prozess ze 

beäntweren. D’Präsenz um Informatiounsowend 
ass keng Viraussetzung fir um Workshop deelze-
huelen.

D’Evenement gëtt op Lëtzebuergesch ofgehalen. 
Simultan Iwwersetzung op Franséisch an Englesch 
ass op Ufro verfügbar.

D’Zuel vun de Participanten ass begrenzt 
– Umeldung bis de 10.05.2022.

Kontakt: uen.lam@kopstal.lu / T. 27 3 27 – 302

Informatiounsowend iwwer 
d’Biergerbedeelegung




