
Léif Biergerinnen a Bierger, 

An der Gemeng Koplescht stinn eng Rei bedeitend 
Projetsentwécklungen un: Zum Beispill hëlt d‘Gemeng 
Koplescht zanter 2022 um Pacte Logement 2.0. deel, 
bäi deem d‘Zil ass, bezuelbare Wunnraum ze schafen 
an d‘Liewensqualitéit ze erhéijen. Donieft ginn nei 
Baugebidder entwéckelt, wou nieft dem Wunnen och 
nach aner Funktiounen ëmgesat solle ginn. D’Gemeng 
engagéiert sech am Kader vum Pacte Nature ënner 
anerem och fir eng naturno Gestaltung vun den ëffentleche 
Flächen. 

Nodeems d’lescht Joer een intensive 
Biergerbedeelegungsprozess fir d’Gestaltung vum 
Kopleschter Duerfkär initiéiert gouf an d’Resultater nach 
amgaang sinn ausgewäert ze ginn, géife mir Iech elo 

gären aktiv an d’Duerfentwécklung vum Briddel mat 
abannen. Dës Bedeelegung besteet aus 2 Deeler: 
• Allgemeng Ëmfro zur Liewensqualitéit an der 

ganzer Gemeng 
• Biergerworkshoppe fir d’Ëmgestaltung vum 

Briddeler Zentrum

Äert lokaalt Wësse wäert e wäertvolle Bäitrag zu enger 
méi héijer Qualitéit vun den zukünftege Projeten 
duerstellen. Dofir luede mir Iech häerzlechst an um 
Biergerbedeelegungsprozess matzemaachen.

De Schäfferot

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

OPWÄERTUNG VUM BRIDDELER ZENTRUM & 
ËMFRO IWWERT D‘LIEWENSQUALITÉIT AN DER GEMENG, 
ÄR MEENUNG ASS GEFROT!



Donneschdeg, den 9. Februar 2023, 
vun 18h30 bis 20h00 
D’Plaz hänkt vun der Unzuel vun de Participanten of a gëtt 
Iech nach matgedeelt.

D’Zil vun dësem Informatiounsowend ass et, 
d‘Bedeelegungsprozedur mat den eenzelen Etappe méi 
am Detail z’erklären a verschidde Froen zum Prozess ze 

beäntweren. 

D’Presenz um Informatiounsowend ass keng 
Viraussetzung fir un der Ëmfro an/oder un engem vun de 
Workshoppen deelzehuelen.

Umelle kënnt Dir Iech mat Hëllef vum Coupon-réponse 
bis den 03.02.2023.

INFORMATIOUNSOWEND IWWER D’BIERGERBEDEELEGUNG

SONDAGE

1. ËMFRO ZUR LIEWENSQUALITÉIT AN DER GEMENG KOPLESCHT
Fir ee bessert Bild iwwert déi aktuell Situatioun ze 
kréien an d‘Wënsch an d‘Besoine vun den Awunner 
ze sammelen, gouf eng digital Ëmfro entwéckelt déi 
d‘Theme Versuergungsfunktiounen, sozial Infrastrukturen, 
ëffentleche Raum, Wunnen a Foussgänger- a Vëlosverkéier 
opgräift.

Dir kënnt ab elo bis den 03.03.2023 bei der Ëmfro 
matmaachen andeems Dir de QR Code scannt oder op 
folgend Internetsäit gitt :
https://mpt.link/questionnaire-kopstal

D‘Ëmfro kënnt Dir och am Pabeierformat ufroen :
communication@kopstal.lu oder T. 27 327 - 306.

Wéi och lescht Joer bei der Biergerbedeelegung zur 
Gestaltung vum Kopleschter Duerfkär, riichte sech 
dës Workshoppen un all d’Bierger aus der Gemeng, 
onofhängeg vun hirer Hierkonft, déi interesséiert sinn un 
der Opwäertung an Neigestaltung vum Briddeler Zentrum.  

Wärend de Workshoppe ginn d‘Wënsch a Besoine vun den 
Awunner gesammelt an a klenge Gruppen diskutéiert. Eng 
Ekipp vu Moderatore wäert d‘Gruppen an d‘Gespréicher 
begleeden. D‘Resultater vun de Workshoppe wäerten an 
d‘Planifikatioun vum neien Zenter mat afléissen. 

D‘Themen an d‘Froestellunge bleiwen identesch fir béid 
Atelieren. Mir bieden Iech dofir, Iech just fir ee vun den 
zwee Datumer unzemellen, fir datt esou vill Leit wéi 
méiglech matmaache kënnen. 

• Samschdeg, de 4. Mäerz 2023 
   10h00 - 14h00
• Samschdeg, den 11. Mäerz 2023
   10h00 - 14h00
D’Plaz hänkt vun der Unzuel vun de Participanten of a gëtt 
Iech nach matgedeelt.

Umelle kënnt Dir Iech mat 
Hëllef vum Coupon-réponse 
bis de 24.02.2023.

2. PARTICIPATIV BIERGERWORKSHOPPEN


