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Virwuert

Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus eiser Gemeng, 

zanter Ufank vun eiser Mandatsperiod beméie mir eis am Schäffen- a Gemengerot fir d’Sécherheet op eise Fouss-
gängerweeër, Foussgängersträifen, Trottoiren a Gemengestroossen ze verbesseren. Mir si frou an de leschte 5 Joer 
vill Mesurë konnten ëmzesetzen an denken dass déi eng oder aner och Iech wäert opgefall sinn.

Mir sinn eis awer bewosst dass d’Verkéierssécherheet op an nieft der Strooss een éiwege Prozess ass wou ëmmer 
eppes ze dinn ass, an, e Prozess ass wou Dir léif Matbiergerinnen a Matbierger sollt kënne matwierken.

Am Kader vun eiser Campagne “Sécher ënnerwee a menger Gemeng” invitéiert de Schäffen- a Gemengerot 
Iech duerfir op een Informatiounsowend mat uschléissenden partizipativen Atelieren den 8. Februar 2023 um  
19.00 Auer am Veräinshaus “Op der Héicht” zu Schous.

Am Virfeld fann Dir an dëser Broschür eng ganz Partie Beispiller vu Verkéierssituatiounen an Erklärungen zu Zonen, 
Signalisatioun oder Schlësselwierder vun der Mobilitéit.

Donieft fann Dir op der leschter Säit e «Questionnaire mobilité» wou mir Iech ganz häerzlech invitéieren drun Deel 
ze huelen, och falls Dir den 8. Februar d’Méiglechkeet net sollt hunn beim Informatiounsowend dobäi ze sinn.

D’Participatioun ass anonym an de Questionnaire ganz einfach iwwert de QR-Code online auszefëllen.

Mir géifen eis freeën iwwert Är Participatioun an hoffen Iech den  
8. Februar zu Schous begréissen ze kënnen. 

Bis dohinner,

Fränk Daems
Buergermeeschter
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En héicht Verkéiersopkommes, falsch geparkten Autoen an d’Verhale vu verschiddenen Automobilisten am generelle maachen deenen 
aneren Notzer an och den Awunner d’Notze vum ëffentleche Raum net grad méi einfach. De staarke Gebrauch vum privaten Auto, wat am 
ländleche Raum leider net ze vermeiden ass, huet vill negativ Auswierkungen, dozou gehéieren ënnert anerem de Stress, d’Onsécherheet 
sou wéi d’Verschmotze vun der Loft an d’Entstoe vu Kaméidi. Zousätzlech ass an deene meeschte Fäll vu schwéiere Verkéiersaccidenter 
mindestens e motoriséiert Gefier mat verwéckelt. Aus dësem Grond kann duerch d’Notze vun alternative Verkéiersmëttel d’Sécherheet 
erhéicht ginn. 

Eng besser Verkéierssituatioun bedeit eng besser Liewensqualitéit  
fir d’Awunner a méi Sécherheet fir jiddwereen.

Fir d’Sécherheet vu jiddwerengem ze erhéijen, fir déi aktiv Mobilitéit weider kennen ze fërderen a fir eis Deplacementer ze vereinfachen, 
musse mir zesummen un enger Verbesserung vun de Konditiounen an eiser Gemeng schaffen. Heibäi ass Kreativitéit an d’Kenne vum 
Terrain néideg fir individuell an innovativ Léisungen ze fannen. Well all Quartier opgrond vu seng Spezifizitéiten eenzegaarteg ass, geet et 
net duer just Standardléisungen ze entwéckelen.

Dës Broschür soll Iech hëllefen de Questionnaire auszefëllen an Iech gewëssen Denkustéiss ginn. Hei fannt Dir verschidden Optiounen du-
erch déi d’Mobilitéit ka verbessert ginn an zousätzlech Beispiller vu Moossnamen déi zur Verkéiersberouegung bäidroe sollen. Dës Broschür 
presentéiert d’Méiglechkeeten, d’Virdeeler mee awer och d’Limitte vun enger Réi flächendeckenden oder punktuelle Léisungen a bezitt 
sech heibäi op de Lëtzebuerger Code de la Route wei och op d’Hiweiser vu den entspriechenden Administratiounen. Ausserdeem soll eng 
raisonnabel Approche a relativ schlicht Amenagementer zu engem bessere Mateneen ureegen ouni dass aner Benotzer doduerch onnéideg 
behënnert ginn. Eng qualitativ héichwäerteg Gestaltung féiert, nieft den positiven Auswierkungen op d’Sécherheet, och zu enger besserer 
Notzung vum ëffentleche Raum an erhéicht d’Attraktivitéit vun der gesamter Gemeng. 

Duerch Är Participatioun un der Ëmfro an/oder um Workshop kennt Dir d’Ëmfeld an d’Wuelbefannen an Ärer Gemeng fir  
d’Zukunft verbesseren!
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Inklusiv Mobilitéit

Am Speziellen innerhalb vun den Dierfer muss de vulnerabele Persounen (ee-
ler Leit, Persoune mat ageschränkter Mobilitéit, Kanner, ...) Rechnung gedroe 
ginn. Hier Deplacementer, sief et mam Vëlo oder ze Fouss, mussen op eng be-
queem awer virun allem sécher Aart a Weis erméiglecht ginn. Vun entscheeden-
der Bedeitung sinn heibäi virun allem duerchgängeg Verbindungen. E Beispill 
heifir ass d’Gestaltung vun der Ëmgéigend vu Schoulen a Wunngebidder fir dass 
Kanner an hire Deplacementer méi selbststänneg kënne ginn. Fir dass baulech 
Amenagementer vu Persoune mat ageschränkter Mobilitéit beschtméiglechst 
kenne genotzt ginn, gëlle kloer Reegelen. Dëst betrëfft virun allem Zebrasträi-
fen an och Busarrêten.  

Signalisatioun an Visibilitéit

D’Strooss méiglechst sécher ze gestalten, heescht och Liesbarkeet fir Automo-
bilisten ze vereinfachen. D‘Hiweiser mussen däitlech ze erkennen an net ze vill 
iwwerluede sinn. Schëlder an och Zebrasträife sollen iwwersiichtlech gestalt si 
fir dass d’Automobilisten hiert Verhalen deementspriechend upasse kennen. 

Aktiv Mobilitéit (duuss Mobilitéit)

Als aktiv Mobilitéit gëtt all Zort vun Deplacement bezeechent bei deenen en 
Verkéiersmëttel benotzt gëtt wat just aus eegener Kraaft ugedriwwe gëtt (ze 
Fouss goen, Vëlo, asw.).

Multimodalitéit

De privaten Auto ëmmer manner ze benotzen, dat erméiglechen Alternative wei de Co-voiturage an den ëffentlechen Transport. Heefeg 
verlaangen dës Trajeten dann awer d’Benotze vu méi wei engem Verkéiersmëttel. Bei der Entwécklung vun esou multimodalen Trajete 
geet et da virun allem drëm, dass d’Plaze wou een ëmklamme kann (z.B. Busarrêt) liicht zougänglech sinn a genuch Parkplaze fir all Zort 
vu Gefier disponibel sinn.

Vitesse 

Eng ugepasste Vitesse ass de Schlëssel fir méi sécher Stroossen! Et gi verkéiersberouegend 
Moossnamen, déi dozou bäidroen déi erlaabte Vitesse erofzesetzen an och dofir suergen, 
dass déi respektéiert an agehale gëtt. Duerch d’Erofsetze vun der Vitesse ginn d’Automobiliste 
méi opmierksam a reagéiere méi séier, hiert Siichtfeld gëtt méi grouss gëtt an de Brems-
wee méi kuerz. Op laangen a breede Virfaart-Stroossen, déi relativ monoton ugeluecht sinn, 
tendéieren Automobilisten éischter dozou méi séier ze fueren. Nieft dem Erofsetze vun der 
erlaabter Vitesse soll eng ofwiesslungsräich Stroossegestaltung dozou bäidroen, dass d’Auto-
mobilisten zu all Moment opmierksam a waakreg bleiwen. D’Erofsetze vun der Vitesse vu 50 
Km/St. op 30 Km/St. bedeit eng Vitesse-Reduktioun vu 40% awer just en Zäitverloscht vun 
ongeféier 10%. Zousätzlech kennt et am Fall vun engem Accident mat enger gerénger Vitesse 
zu däitlech manner Schued.  

Stéchwierder vun der Mobilitéit

Staatlecht Stroossennetz

Bei de Stroossen vum Éischte Rang handelt et 
sech bal ëmmer ëm Nationalstroossen a Che-
mins Repris’en. Ugebonnen un dat nationaalt a 
regionaalt Stroossennetz sollen dës Stroossen 
de lokale Verkéier méiglechst fléissend ophue-
len. Dofir soll innerhalb vun enger Uertschaft op 
deene Stroossen prinzipiell kenne 50 Km/St. 
gefuer ginn. D’Aféiere vu verkéiersberouegende 
Moossnamen op dëse Stroossen ass dofir an 
deene meeschte Fäll relativ komplizéiert an et 
brauch ee gutt Argumenter fir dëst geneemegt 
ze kréien. D’Zoustännegkeet läit hei net bei der 
Gemeng, mä beim Staat, den och d’Decisiounen 
hellt, wouduerch d’Prozedure kenne schwéier-
fälleg ginn. Neierdéngs ginn et awer kloer Pro-
zedure fir a verschiddene Fäll, wéi zum Beispill 
virun enger Schoul, Verkéiersberouegungen um 
staatleche Stroossennetz geneemegt ze kréien. 

Zu Lëtzebuerg gi Stroossen an den 
Uertschaften duerch eng Hierarchie 
an dréi Kategorien opgedeelt. Zu 
de Stroosse vum sougenannten 
Éischte Rang (Premier Ordre) 
gehéieren d’Haaptstroossen op 
deenen d’Vitesse op 50 Km/
St. begrenzt ass. Den Zweete 
Rang (Deuxième Ordre) ëmfaasst 
d’Sammelstroossen an zum Drëtte 
Rang (Troisième Ordre) gehéieren 
d’Stroossen vun de Wunngebidder.  
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Fir d’Vitesse an der Entrée an och innerhalb vun den Uertschaften ze reduzéieren, kenne verschidden Infrastrukturen ugeluecht ginn. Op 
dëser Plaz gi virun allem Moossname virgestallt, déi vun der Stroossebauverwaltung (Administration des Ponts et Chaussées) recom-
mandéiert ginn. Déi verschidde Léisungen ënnerscheeden sech duerch hier Käschten an hier Effikassitéit a ginn op déi ënnerschiddlech 
Situatiounen ugepasst. Generell gesi kennen dës Moossnamen allerdéngs op all Strooss applizéiert ginn. 

Gestaltung vum ëffentlechen Raum 

Och d’Aart a Weis wéi de Säiteberäich vum Stroosseraum ugeluecht gëtt, huet en Afloss op d’Verhalen op der Strooss. Sou kann beispills-
weis duerch e geziilten Asaz vu Vegetatioun den Aganksberäich vum Duerf besonnesch ervirgehuewe ginn. Zousätzlech kann de Verlaf 
wéi och d’Funktioun vun deene verschiddene Stroossen innerhalb vun der Uertschaft duerch Planzen an och duerch Equipementer vum 
ëffentleche Raum (Luuchten, Pottoen, Poubellen, ...)   iwwersiichtlech gestallt ginn. Gläichzäiteg gëtt duerch esou Moossnamen och déi 
aktiv Mobilitéit ugereegt. 

Accès

Och wann den ëffentleche Raum jiddwerengem gehéiert, sinn et a munche Fäll Léisunge wéi d’Ofspären (oder d’Limitatioun) vum Accès 
oder d’Aféiere vun Einbanstroossen an Deviatiounen déi sech als effikass erweisen, fir den Duerchgangstrafic ze verhënneren. Et muss 
allerdéngs dorop opgepasst ginn, dass sech dës Mesuren net negativ op déi aner Stroossen auswierken. 

Infrastrukturell Léisungen

Agang an Ausgang vun Uertschaften

Radar fir d’Vitesse 
unzeweisen

Opmierksamkeets- 
sträifen

Portal

• symmetresch (2 Spueren)
• asymmetresch (1 Spuer)
• asymmetresch (2 Spueren)
• säitlech mat Mëttelinsel

Schikan
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Busarrêt

D’Plaz an d’Gestaltung vun engem Busarrêt si wichteg Faktore fir d’Notzung vum ëffentlechen Transport ze fërderen. Bei der Lag vun de 
Busarrête mussen d’Sécherheet vum Accès an och d’Auswierkungen op de Stroosseverkéier berécksiichtegt ginn. Och sollt de Confort um 
Busarrêt net vernoléissegt ginn, fir dëse suerge verschidden Installatioune wéi zum Beispill ee Bushaischen, eng Bänk oder e Panneau 
mam Busplang (an Echtzäit).  

Vëlosweeër an Parken

De Stroosseraum ass net just fir de motoriséierte Verkéier geduecht. Laanscht d’Strooss kënne Vëlosweeër oder Parksträifen ugeluecht 
ginn, déi zousätzlech zu der Reduzéierung vun der Vitesse bäidroen. D’Optiméiere vun de Parkplazen ass wichteg fir de Confort oder fir 
d’Mobilitéitsverhalen ze beaflossen.  

Duerchgoenden Trottoir (Trottoir traversant)

Den Duerchgoenden Trottoir soll d’Prioritéit vun der aktiver Mobilitéit op 
den Haaptachse verdäitlechen. Amplaz dass d’Foussgänger an d’Vëloe bei 
enger Kräizung vum Trottoir erof an d’Strooss iwwert e Zebrasträife kräize 
mussen, gëtt den Trottoir bei dëser Léisung einfach duerchgezunn an de 
motoriséierte Verkéier muss iwwert den Trottoir fueren. Des Léisung kann 
allerdéngs just op Gemengestroossen ëmgesat ginn. 

An der Uertschaft
D’Breet vun der Strooss fir de motoriséierte Verkéier op en Minimum reduzéieren

Säitlech VerengungenD’Strooss op den Säiten anengen

Horizontalen Versprong 

• Berliner Kissen
• Plateau 

BuedemschwellenMëttelinsel

Erhéijten Kräizungsberäich

Quell: PNM 2035
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Dem Code de la Route no ass d’Vitesse innerhalb vun den Uertschaften op 50 Km/St. limitéiert. Duerch spezifesch Aménagementer 
kann dës Vitesse fir verschidde Stroossen erofgesat oder esouguer eng Coexistenz vun all den Notzer vum Stroosseräum erreecht ginn. 
Des verkéiersberouegt Zone sollen an enger kohärenter a flächendeckender Visioun ëmgesat ginn, ouni dass den Automobilist méi wéi 
eng bestëmmte Streck (± 1 Km) muss zeréckleeë vir nees op eng Strooss mat 50 Km/St. ze kommen. Esou Zonen ënnerleien engem 
besonneschen Aménagement, déi beispillsweis d’Breet vun der Strooss oder d’Entrée an dës Zon betreffen. Generell eegent sech all 
Gemengestrooss fir eng verkéiersberouegt Zon anzeféieren. Op de Staatsstroossen ass dëst och méiglech, allerdéngs sinn dofir speziell 
Prozeduren an den Accord vum Staat noutwendeg.

Zone 30 / Vitesse 30

Wann d’Vitesse op 30 Km/St. limitéiert ass mussen d’Foussgänger vum motoriséierte Verkéier 
getrennt ginn an dat idealerweis duerch en Trottoir mat engem Niveausënnerscheed par Rapport 
zur Strooss, zur Nout geet et awer och duer, wann e kloren Ënnerscheed tëscht den Infrastruktu-
ren ze erkennen ass, wéi zum Beispill duerch en anere Belag. D’Vëlosfuerer fueren dogéint am 
Mëschverkéier op der Strooss. 

An enger Strooss mat 30 Km/St. si prinzipiell keng Zebrasträife virgesinn (ausser bei der Entrée 
an dës Zon), de Foussgänger huet d’Méiglechkeet sécher an zu all Moment iwwert Strooss 
ze goen. Allerdéngs sinn Zebrasträifen op deene Plazen zoulässeg, wou et drëms geet en 
zousätzleche Schutz ze garantéieren (wéi zum Beispill virun enger Schoul). Och spezifeschen 
Amenagementer fir de Vëlo gi nëmmen a spezielle Fäll ugeroden. Nieft der reduzéierter Vit-
esse sollen spezifesch Amenagementer dofir suergen, dass d’Automobilisten hiert Verhalen 

upassen. Aus dësem Grond gëtt d’Entrée vun enger Vitesse 30 oder Zone 30 speziell ugeluecht. An en-
ger Vitesse 30/Zone 30 gëllen déi selwecht Reegele fir d’Parken, wéi op enger normaler Strooss. Op de Kräizunge gëllt Rietsvirfaart 

wat d’Opstelle vu Virfaart-Schëlder iwwerflësseg mécht. 

Reduktioun vun der Vitesse

Vëlosstrooss

Eng weider Méiglechkeet ass d’Aféiere vu Vëlosstroossen op deenen net 
nëmmen d’Vitesse op 30 Km/St. limitéiert ass mee d’Vëlosfuerer zousätz-
lech prioritär zu den Automobiliste sinn an och net vun dësen däerfen iwwer-
holl ginn. An dëse Stroossen gëllt och en allgemengt Fuerverbuet, d.h. just 
d’Awunner a Fournisseuren dierfen hei zirkuléieren. Schlussendlech ass eng 
Vëlosstrooss awer nëmmen ze recommandéieren, wann eng kritesch Unzuel 
un Vëloen do zirkuléieren, z.B. wann en Deel vun enger nationaler Vëlospist 
driwwer verleeft.
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Begéinungszon (zone de rencontre)

An enger Begéinungszon gëtt Mobilitéit anescht organiséiert wei dat op nor-
male Stroossen de Fall ass. Dës Zon steet fir méi Liewensqualitéit an et gëtt just 
eng gemeinsam Verkéiersfläch, déi sech déi verschiddenen Notzer deelen. Des 
Konfiguratioun baséiert op géigesäitege Respekt: d’Autofuerer mussen also 
méi virsiichteg fueren an dierfen d’Foussgänger net dirängelen, dofir sollen 
d’Foussgänger den Autofuerer awer och net onnéideg behënneren. 

Déi spezifesch Gestaltung vu der Strooss (keen Trottoir, keng Zebrasträifen, eenheetleche Buedembelag, ...) 
soll einfach vum Automobilist erkannt gi fir esou kënne säi Verhalen unzepassen an e respektvollen Ëmgang mateneen ze erméiglechen. 
An der Begéinungszon ass d’Parken nëmmen op baulech amenagéierten oder agezeechente Parkplazen erlaabt. Zousätzlech gëtt recom-
mandéiert op Parksträifen ze verzichten. Eng Begéinungszon soll op Plazen amenagéiert ginn, wou vill Foussgänger ënnerwee sinn, z.B. 
am Duerfkär. 

Wunnzon (zone résidentielle)

An der Wunnzon gëllen déi selwecht (Verhalens-) Reegele wéi an enger Be-
géinungszon. Den eenzegen Ënnerscheed ass, dass eng Wunnzon prinzipiell 
a Wunnstroossen agesat ginn, wou net vill Verkéier ass an d’Kanner op der 
Strooss spille kënnen. Dëst ass esouguer (am Géigesaz zur Begéinungszon) 
ausdrécklech gewollt, dofir ginn des Stroossen och oft “Spillstrooss” genannt. 
An deem Sënn ënnerscheeden sech och d’Schëlder vun deenen zwou Zonen: 
um Schëld vun der Wunnzone ass e Kand ze gesinn dat spillt.

Fir méi Informatiounen:

Code de la Route   www.legilux.lu
Amenagementer fir den Vëlo  www.veloplangen.lu
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Just zesumme kënne mir e Mobilitéitskonzept ausschaffen, dat geziilt op d’Problemer an der Gemeng ageet an déi néideg Akzep-
tanz fënnt. An zwar well et vun deene Leit ausgeschafft gouf, déi d’Gemeng am beschte kënnen, den Awunner. Är Meenung ass 
wichteg dofir hoffe mir d’Usiichte vu méiglechst ville Leit ze sammelen! 

Dofir siche mir motivéiert Leit aus allen Uertschaften an allen Altersschichten déi sech fir méi Sécherheet an eng besser Openthaltsqualitéit 
am ëffentleche Raum asetze wëllen.

Am Laf vun dësem Owend stelle mir Iech eng éischt Bestandsopnam vir, grad sou wéi Mesuren, déi de Verkéier berouegen an eng nohalteg 
Mobilitéit fërdere sollen. Am Workshop geet et dann dorëms dass dir Iech ënnerteneen austauscht fir Problemer ze identifizéieren an 
Léisungen ze proposéieren, fir dass jiddereen den ëffentleche Raum optimal notze kann. Eis Mobilitéitsexperte sinn do fir Iech ze beroden 
a Léisungen ze proposéieren, déi spéiderhin och sou ëmgesat kënne ginn. Zesumme versiche mir d’Mobilitéit souwuel an den Uertschafte 
selwer wéi och tëschent deene verschiddenen Uertschaften ze verbesseren. 

Fir d’Organisatioun vum Owend ze vereinfachen, wier et wënschenswäert wann dir Iech ënnert follgender Mail-Adress oder 
Telefonsnummer umellt: daniel.hottua@acfischbach.lu / (+352) 32 70 84 - 20

INVITATIOUN 

INFORMATIOUNSOWEND & WORKSHOP

Well Dir méi iwwert dëst Thema wëssen a mat Vertrieder aus ärer Gemeng  
oder mat Mobilitéitsexperten diskutéieren, da kommt den

8. FEBRUAR 2023 UM 19.00 AUER
AM VERÄINSHAUS OP DER HÉICHT ZU SCHOUS
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Komplementar zum Workshop, awer och als Virbereedung op de Workshop respektiv fir den Fall, wou dir net dodrun deelhuele kennt, hunn 
mir en Online-Questionnaire erstallt. Ziel vun dësem Questionnaire ass et d’Mobilitéitsgewunnechte vu jiddwerengem besser verstoen ze 
kennen an Iddien a Wëssen iwwert den Terrain ze sammele fir sou adequat Léisungen fir problematesch Plaze kennen ze entwéckelen.  

D’BIERGERBEDEELEGUNG ASS EN SCHLËSSELELEMENT  
FIR DEN SUCCÈS VUN ENGEM MOBILITÉITSKONZEPT!

Scannt dëse Code fir den Online-Questionnaire auszefëllen oder gitt op follgende Link:  

Den Questionnaire enthält: 

• Froen iwwert är Mobilitéitsgewunnechten (Wou gitt dir hin?, Wéi kommt dir dohinner?, asw. …) 

• Eng interaktiv Kaart op där dir bestëmmte Punkten oder Strecken aus enger Uertschaft markéiere kënnt. Hei geet drëms, positiv an 
negativ Erfarungen ze sammelen an och Iddie fir néi Infrastrukturen ze sichen.

• Är Meenung iwwer déi aktuell Situatioun an der Gemeng

• D’Méiglechkeet fir Kommentaren ze maachen

Dir kënnt och Fotoe vu problematesche Situatiounen eroplueden, heifir rode mir Iech awer, d’Fotoen ze maachen, éier dir den Questionnaire 
ausfëllt.

QUESTIONNAIRE MOBILITÉIT

https://mpt.link/Feschbech_lb 
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LEGEND / LÉGENDE :

Gebai / Bâtiment
 
Kierch / Église

Waassertuerm / Château d’eau
 
Waasserbaseng / Réservoir d’eau
 
Zeebrasträifen / Passage piéton
 
Héichtepunkt / Point côté
 
Héichtelinn / Courbe de niveau

Gemengegrenz / Limite communale

 
Staatsnetz / Réseau étatique :
 
Nationalstrooss / Route nationale
 
Chemin repris / Chemin repris
  
Gemengenetz / Réseau communal :
 
Gemengestrooss / Voirie communale
 
Feldwee / Chemin rural
 
Pad / Sentier

Baach / Ruisseau

Weier / Étang
 
Bësch / Forêt

Bongert / Verger


