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Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Landesplanung weiderzeleeden.

Uechter Europa gëtt ëmmer méi iwwert autofrài Stied nogeduecht. An Dàitschland, 
beispillswels zu Bremen, soit de Stadzentrum bis 2030 autofrài sinn, an zu Berlin 
blockéieren Demonstranten aktuell d’ëffentlech Stroossen, fir en Autoverbuet ze 
fuerderen. Kuckt een sech aner europâesch Lânner un, stellt ee fest, datt den Trend ouni 
Zweiwel a Richtung autofrài Stad geet. Bei eise beische Frënn zu Gent duerfe just nach 
Riverain'en a Fournisseuren den Zentrum mam Auto befueren. D’Lëscht vun de Stied, déi 
d’Autoe versichen aus hire Quartieren eraus ze kréien, klëmmt a klëmmt. Et sief just un 
Amsterdam oder Maastricht geduecht, wou d’autofrài Stad sait laangem àusserst effikass 
funktionéiert. Dëst huet dozou gefouert, datt dës Stied Touristemagnéiter mat engem 
bléienden Eenzelhandel gi sinn.
Duerch ail dës Moossname besteet allerdéngs och d'Gefor vun enger Gentrifizéierung. 
Autofrài Stied steigeren d'Liewensqualitéit enorm. Doduerch besteet natierlech eng akut 
Gefor, datt d'Logementspràisser op deene Platze, wou keng Autoe méi fueren 
zousàtziech an d'Luucht ginn. Sougenannte „Gated Communitites", wéi se am Ausiand 
ëmmer méi entstinn, mussen aiso in fine evitéiert ginn.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Gedenkt d'Regierung, Moossnamen en faveur vun autofràie Stied, Uertschaften, 
Dierfer oder Quartieren ze ergràifen? Falls jo, wéi genee gesinn dës Moossnamen 
aus?

2. Falls nee, wier d'Regierung bereet, eng Rei punktuell Mesuren, wéi zum Beispill en 
autofràien Dag, ze ergràifen?

3. Wéi géif an deem Kontext eng effikass Zesummenaarbecht mat de concernéierte 
Gemengen ausgesinn?

4. Wei gedenkt d'Regierung, enger Gentrifizéierung, voire enger „Yuppiséierung“ vun 
eise Stied entgéint ze wierken?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Service central de législation
43, Boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Luxembourg, le 02 octobre 2019

Objet : Question parlementaire n*1147 du 2 septembre 2019 de l'honorable Député Marc Goereen

Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n*1147 concernant 
« Ville sans voitures ».

Veuillez agréer. Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération.

Le Ministre 
de

l'Aménagement du territoire

Claude Turmes

4, place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg

Tel, 2478-6917 
Fax 40 89 70
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Ântwert vum Hâr Claude Turmes, Landesplanungsminister, vun der Madame Taina Bofferding, 
Inneministesch a vum Hâr François Bausch, Mobilitéitsminister, op d'parlamentaresch Fro n* 1147 vum 
2. September 2019 vum honorabelen Deputélerten Hâr Marc Goergen

Den Artikel 5 vum geannerte Gesetz vum 14. Februar 1955 gesait vir, dass d'Reglementatioun vum 
Stroosseverkéier innerhalb vun den Agglomeratiounen prinzipiell eng Kompetenz vun de Gemengen ass, 
déi dës Missioun a voiler Autonomie ausféieren an dat ënner den Approbatiounen souwuel vum Minister 
fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten wéi dar vum Inneminister.

Den Département de l'aménagement du territoire encouragéiert d'Gemengen regelméisseg a Richtung 
„Stad ouni Autoen" oder „Auto-aarm Stied" ze iwwerleeën an ze handelen. Esou zum Beispill am Kader 
vum Instrument «Convention de coopération territoriale État-communes", wou an deenen drai 
nationalen Entwécklungspolen (Südregion, Agglomeratioun Stad Lëtzebuerg an Agglomeratioun 
Nordstad) Etüden ausgeschafft gi sinn, fir d "Réseaux cyclables" ze verbesseren an esou den Autosverkéier 
kann reduzéiert ginn. An dem Kontext sinn och Étuden am Beraich vun der Gestioun vun Parkpiazen gemat 
ginn, wat jo eent vun den Haaptinstrumenter ass fir manner Autosverkéier ze generéieren.

Di erwaante Stied an der parlamentarescher Fro hunn net Wëlles autofrai mee éischter Auto-aarm ze sinn 
an dat virun allem am Stadskàr. Lafend Planifikatiounen mat staatlechen Acteure a verschidde Quartieren 
(wéi zB Kuebebierg um Kierchbierg, Rekonversioun vun de Frichen zu Wolz an Esch-Schëffleng, Projet 
„Elmen" vun der SNHBM op der Cap) hunn d'Vocatioun Auto-aarm ze sinn.


