100% para uma cidade atraente e dinâmica

É oportuno para a nossa cidade empreender um planeamento de desenvolvimento efetivo,
a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os residentes, visitantes,
estudantes e as pessoas que trabalham lá. Comércio a retalho, artesanato, indústria,
profissões livres e a classe média contribuem para
uma vida dinâmica e atraente da comuna. Devido ao
forte crescimento da população, agora é necessário
investir mais em empregos para combater o
desemprego em Differdange. Cada localidade deve
dispor de lojas móveis, máquinas de alimentação e
projetos sociais de pequenas lojas locais.

Parques acessíveis para todos os habitantes Os parques existentes devem ser melhor
desenvolvidos e mantidos. O planeamento de espaços
verdes, áreas de lazer e parques deve ser uma
consideração importante em novos Planos Parciais de
Construção (PAPs). Caminhos mais acessíveis devem
ser criados nas florestas circundantes.

Tornar o centro acessível - O centro da cidade, os campus
escolares, a estação ferroviária e rodoviária e o parque de
estacionamento de bypass serão ligados por uma passagem
alta e por passagens acolhedoras e reduzidas em
circulação. Limpo e bem iluminado, dá aos pedestres uma
sensação de segurança. O uso dos transportes públicos é
encorajado. Assim, será necessário configurar uma estação
ferroviária e rodoviária adequada e o Diffbus permanecerá livre para a população.

Fortalecer a economia da comuna - A economia
em nossa comuna em geral e especialmente no
centro da cidade deve ser revivida. O projeto da
Entrée en ville precisa de um conceito geral, que
inclui apartamentos, bem como áreas de
estacionamento, escritório e vendas.

Regulamentar a urbanização - O crescimento populacional da cidade deve ser regulado.
Embora continue, deve ser abrandado para que a qualidade de vida de seus cidadãos seja
preservada. O perímetro da construção não será expandido. Embora o plano de construção
parcial prevê densificação, será proibido construir
pequenas aglomerações entre duas ruas
existentes, ou também a construção de grandes
edifícios de apartamentos nas ruas existentes, para
evitar a sobrecarga do bairro. Para restaurar o
caráter típico da cidade e embelezá-lo, serão
concedidos subsídios para renovações ou obras de
isolamento em fachadas existentes.

Lasauvage - Um conceito global deve ser criado, em colaboração com os habitantes de
Lasauvage, para destacar esta bela estância
turística cheia de história. Lasauvage será
novamente reabilitada graças à renovação da
igreja, ao cemitério e à criação de novos museus e
um campo de mini-golfe. As oficinas de artistas
sempre serão encorajadas e serão expandidas com
oficinas de artesãos e pequenas lojas que vendem
produtos alimentares básicos e locais. Uma melhor
oferta de transporte será oferecida aos habitantes
para tornar as ofertas turísticas mais acessíveis.

Niederkorn - Uma nova escola e uma casa de
relé conectada ao novo salão esportivo serão
construídas. Haverá espaço de reunião adicional
para as associações locais. As obras de
renovação do núcleo antigo da aldeia são feitas
diretamente com a fase 3. Os trabalhos do novo
parque localizado na estrada para Pétange serão
avançados. Dois novos parques de
estacionamento cobertos serão construídos em
Niederkorn, na estação P. Gansen e no Z.I. Hahneboesch. Em relação ao futuro do hospital
em Niederkorn, o CSV está empenhado em
assegurar que os cuidados médicos sejam
garantidos na policlínica e, além disso,
aparecerá uma Casa Médica.

A escola Oberkorn - Um Bock deve ser renovada e convertida em Oberkorn. Um novo
ginásio será anexado à escola. Além disso, um centro juvenil aparecerá nesta parte da
cidade. O salão de esportes será renovado. Ao redor do salão de esportes, os projetos
necessários do centro de congressos, o hotel para estudantes e o salão La Chiers serão
avançados e unidos com o LUNEX como complexo esportivo.

Fousbann - Na Fousbann, uma pista regional de
atletismo é construída ao lado da escola Woiwer com
um novo campo de futebol. Um campo de aventura e
um campo multisport aparecerão na praça da antiga
terra AS e estarão cercados por um estacionamento
para os habitantes. O projeto da casa de
aposentadoria será apoiado e o projeto "Kreativfabrik"
será avançado.

Centro de Differdange - Uma nova sede da polícia deve ser estabelecida na entrada da
cidade. O antigo salão "Groussgaasmaschin" se tornará um museu industrial baseado no
sindicalismo e como atração do "Centro de Ciências". A casa de aposentadoria de
Differdange torna-se o novo campus da Universidade de Miami. A metade do topo da Rua
Victor Hugo será fechada e reconstruída em um bairro moderno conectado com a Praça
Nelson Mandela e a antiga escola de limpeza. Aqui você encontrará um grande espaço
aberto, um campo de jogos, o alargamento da escola Differdange e um parque de
estacionamento subterrâneo.

100% para uma política de tráfego eficiente
Uma política de trânsito eficaz é uma condição importante para garantir a mobilidade dos
cidadãos e bens e promover a economia do nosso município. Devemos tomar as decisões
certas para que nossa comuna não sufra no caos do tráfego.

Um sistema de sinal de trânsito inteligente deve reduzir e distribuir o fluxo de tráfego para
as entradas e para o centro de cada localidade para evitar o congestionamento durante as
horas de pico. O tráfego de trânsito deve ser menos atraente. Os cruzamentos de pedestres
serão protegidos, diferentes ruas serão acalmadas: escolas, parques ou áreas residenciais,
por exemplo, E. Mark no Fousbann, após a abertura do Rocade.

Um novo estacionamento de dois andares, a estação de ônibus e trem e o centro da cidade
devem ser conectados por uma ponte para pedestres para melhor conforto.

Regular o tráfego de caminhões - Será imposta uma proibição de trânsito para caminhões.
O tempo de entrega fora de horário permite um fornecimento mais eficiente de nossas lojas
e um melhor tráfego no centro da cidade.

Estacionamento - Novos parques de estacionamento de vários andares serão criados no
centro e em Niederkorn. O estacionamento no "Wangert" será remodelado e expandido.
Um quadro de avisos fornecerá informações sobre o número de espaços livres nos
diferentes parques de estacionamento. Os grandes parques de estacionamento comuns têm
que trabalhar com o "DiffCard". O "parque de estacionamento residencial" será alargado em
todo o território do município. Os regulamentos de construção para as empresas serão
adaptados para fornecer sites para os funcionários.

Construção de estradas - Um novo cruzamento substituirá o novo cruzamento de graus na
PN15. Charlotte. O bypass de Differdange será estendido a Niederkorn e, assim, o tráfego da
Avenue de la Liberté será reduzido. Outro link entre o "ZI Hahneboesch" e a estrada de
Pétange será criado. Um plano plurianual será desenvolvido para renovar as estradas e
calçadas do nosso município.

Mobilidade - Deve ser criada uma melhor coordenação entre diferentes meios de
transporte público. O "Diffbus" permanece livre e continuará a funcionar a partir das 6
horas. A conexão de ônibus com a localidade de Lasauvage será melhorada, principalmente
em horários de trabalho. A rede de ciclovia e o sistema "Velo-Ok" serão desenvolvidos.

100% para uma cidade segura e limpa
Differdange deve ser uma cidade segura, limpa e atraente para seus residentes e visitantes.
O CSV pede que o contingente da polícia seja reforçado e visível em nossa cidade. Além de
uma delegacia de polícia regional em Differdange, somos de opinião que nossa cidade
precisa além de um departamento local para responder às demandas reais dos cidadãos.

Patrulhas regulares em nossos bairros aumentam a sensação de segurança, segurança e
qualidade de vida de nossos cidadãos. A polícia deve trabalhar lado a lado com nossos
"agentes municipais". O número de pessoal deve ser aumentado para atender às
necessidades de suas novas missões, como a luta contra a poluição de nossas calçadas e
parques.

Bombeiros e preparação para emergências - Nossos serviços de alívio voluntário são
exemplos. É necessária uma infraestrutura nova e centralizada para que os serviços de
resgate funcionem rápida e eficientemente. A consolidação de centros regionais é um
processo tedioso que deve ser preparado com antecedência e implementado na prática sem
restrições políticas.

Segurança pública - O uso preciso de câmeras de vigilância instaladas em locais públicos
importantes, como estações ferroviárias e o parque Gerlache, combinado com medidas de
acompanhamento, ajudaria a aumentar a segurança dos cidadãos. Projetos no exterior
mostraram que a vigilância por vídeo de forma razoável ajuda a detectar riscos, resolver
violações e prevenir vandalismo.

Conceito de informação para cidadãos - CSV Differdange gostaria de introduzir um sistema
de alerta gratuito que avisaria a população por SMS ou Internet de desastres e situações
perigosas. Este sistema seria projetado para que as pessoas pudessem programar o sistema
como acharem conveniente, para ter informações adicionais, como problemas de trânsito,
problemas de qualidade do ar e da água, festivais culturais ou esportivos e serviços
comunais.

100% para uma comunidade integrada, social-juvenil e terceira idade
CSV Differdange se esforça para uma política que oferece a todas as pessoas as mesmas
oportunidades. O mercado de trabalho local precisa ser revivido para criar novos empregos.
Projetos como o "AIS Kordall" estão sendo expandidos. Tais projetos também devem ser
usados para reduzir o número de apartamentos vazios no município. O subsídio ao custo de
vida deve ser regularmente ajustado.

Cidade adaptada para deficientes - Calçadas, paradas de ônibus, edifícios públicos e seus
acessos devem ser adaptados para deficientes, redesenvolvidos ou mesmo reparados.

Integração - A integração de nossos cidadãos estrangeiros deve resultar em uma
colaboração mais forte de todas as instituições envolvidas e ser reforçada pela oferta de
cursos de idiomas no Luxemburgo para adultos.

Proibição de ocultação facial - O rosto de uma pessoa tem uma função importante na
interação social. Um rosto aberto é fundamental para a comunicação e permite a
coabitação focada na integração. É por esta razão que o CSV Differdange é para a aplicação
da proibição de ocultação facial em todo o território público do município.

Domicílios para idosos - As pessoas mais velhas têm que viver e viver muito tempo em seu
ambiente familiar. A expansão dos serviços de cuidados familiares para idosos e doentes
deve ser apoiada. O planejamento de apêndices adaptados aos idosos é encorajado para
que os idosos ainda possam participar ativamente da vida social. A assistência da CIGL para
idosos (pequenos reparos em casa, ajuda no jardim, limpeza de neve, etc.) precisa ser
fortalecida.

Séniores ativos - O CSV Differdange apoia e motiva os idosos a se envolverem no município
e a participar do cotidiano. A iniciativa "Aktiv Senioren", bem como as associações que
oferecem atividades para idosos, devem ser mais sustentadas.

Ofertas de jovens - No futuro planejamento de novos apêndices, os jovens serão
consultados com antecedência. Em Oberkorn, um centro juvenil deve ser configurado, bem
como campos de jogos cobertos. Em Thillenberg, um albergue da juventude e um grande
parque infantil e aventura serão considerados. Ofertas modernas, como um concurso de
drones, devem ser realizadas em Differdange.

Apoio à nossa juventude - Os subsídios escolares serão adaptados. Um fundo para
estudantes com poucos recursos financeiros deve permitir que eles estudem. O município

incentivará a criação de empregos. As iniciativas de ocupação para jovens serão encorajadas
para que os jovens de Differdange encontrem um emprego mais rapidamente.

100% para uma boa escola e “Maison Relais”
O aumento crescente da população do município nos últimos anos tem como efeito que o
município também deve criar a infra-estrutura necessária para acomodar o número
crescente de crianças, assegurando que a qualidade dos cuidados permaneça assegurada.
Para a CSV, uma boa escola não é definida pelo estabelecimento de um número suficiente
de salas de aula, mas também é necessário que as escolas e o Relay House tenham um
ambiente agradável e pacífico e propício à aprendizagem escolar.

Nova infraestrutura - Instalações escolares serão construídas em breve no Centro,
Niederkorn e Oberkorn com instalações desportivas e “Maison Relais”.

Escola de alto desempenho - A CSV está empenhada em garantir que os cursos sejam
adaptados para serem mais eficientes. Um aumento acompanhado de uma melhor gestão
da equipe combinada com a colaboração entre as diferentes classes permitirá propor uma
aprendizagem diferenciada para cada criança e uma melhor oferta de projetos escolares
existentes. O apoio ao trabalho de casa em todas as escolas, bem como um curso de línguas
extracurricular no Luxemburgo e uma oferta de assistência para crianças com dificuldades
de aprendizagem serão oferecidos.

Clima propício à aprendizagem - Um clima construtivo entre os diferentes parceiros é
essencial para a aprendizagem da criança. A escola e o Maison Relais devem abrir para criar
um bom relacionamento e colaboração com os pais. Os pais precisam estar mais informados
e envolvidos nos processos e processos da escola e no Relais Maison.

Escola sem violência - A violência não tem lugar na escola. Todo aluno deve se sentir seguro
e capaz de se desenvolver. Cada escola propõe projetos de prevenção de violência e define
regras claras para viver em uma comunidade e assegura seu respeito.

Valorizando o Maison Relais - O conceito de Maison Relais precisa ser revisado, como o
curso das refeições e a lição de casa. A contribuição dos vários atores (pais, filhos,
educadores e professores) deve ser levada em consideração. Relay Houses e a escola devem
trabalhar mais estreitamente no futuro e a continuidade da equipe será assegurada.

Para um segundo ensino médio - Após a educação básica, os alunos de Differdange devem
ter a oportunidade de continuar a frequentar uma escola próxima. Nós apoiamos o atual
ensino médio "EID". No entanto, também somos de opinião que Differdange
definitivamente precisa de um segundo ensino médio que funcionaria de acordo com o
sistema "luxemburguês" para atender a demanda existente.

Rotações e pausas seguras da escola - A segurança deve ser garantida no caminho da
escola, Kiss & Go, estaleiros escolares e playgrounds. Os horários devem ser adaptados para
usar o transporte público.

100% Cultura e esporte - valorizando nossas associações
Arte e esporte fazem parte da vida em nossa cidade. As associações reúnem os habitantes.
Eles oferecem inúmeras ofertas de lazer para jovens e idosos e o município deve honrar
este trabalho.

New Sport Infrastructure - O CSV Differdange vai investir em infraestrutura esportiva e uma
piscina adicional será construída para a necessidade acadêmica do e.a. Será construído um
novo corredor dos Chiers eo Centro Desportivo de Oberkorn será reabilitado e adaptado às
necessidades modernas. Uma pista inter-regional de atletismo e um novo campo de futebol
aparecerão no Woiwer.

Apoiar as associações - Cada associação local terá o seu apoio adequado e a provisão de
infra-estruturas adaptadas, e.a. das salas de reunião e armazenamento. As associações
continuarão a beneficiar de seus subsídios, especialmente aqueles que oferecem um
programa para jovens, idosos ou pessoas com deficiência. O DiffMag será expandido por

uma seção de "vida de associação" e um painel de informações eletrônicas informará em
cada localidade os festivais e as organizações locais.

Abertura de nossas escolas para associações - O esporte, a cultura e a música devem ser
um componente fixo para nossas escolas e também ser possível para as crianças que estão
registradas na casa do relé. A comuna incentiva a colaboração das associações com as
escolas e a Maison relais. Serão apresentados dias de esportes, cultura e música, bem como
o Centro de Ciências.

Mantenha nosso patrimônio cultural - Os monumentos e edifícios históricos serão
reparados. A igreja de Lasauvage logo será restaurada. O salão do "Groussgasmaschin" será
renovado e o Centro de Ciências e o museu de cultura industrial e sindicalismo serão
alojados lá. As escavações na Titelberg serão encorajadas. A propriedade cultural industrial
será tratada e o arquivo do município será instalado em novas instalações adequadas. Todos
os anos, o prêmio cultural será premiado alternadamente com um prêmio de renovação.

Criando novas ofertas - O CSV irá vincular o lazer hoje com a nossa história, criando
caminhos para bicicletas e caminhadas sob os temas de "contrabandistas" e
"contrabandistas", para não mencionar o parque industrial e ferroviário Fond-de-Fonds Gras e Lasauvage. Um "dia de bicicleta" será organizado com uma visita a muitas atracções
de Differdange. A colaboração com as nossas cidades parceiras será intensificada. O Comitê
Cultural organiza visitas a exposições no Luxemburgo e no exterior.

Ofertas de cultura e arte em Differdange - O programa do Aalt Stadhaus será valorizado e
adaptado para crianças e idosos. Continuamos o projeto do "Kreativfabrik 1535 °" em
cooperação com o Estado. O Blues Express, a Convenção Steampunk Convention e o festival
Diffwinds serão apoiados e desenvolvidos. O projeto "Capital da Cultura da Europa em
2022" será apoiado com a condição de que o dinheiro pago pela Differdange seja investido
em Differdange em projetos interessantes. Será organizado um festival de cinema, bem
como um projeto de promoção da leitura. As esculturas serão exibidas nas localidades sob o
lema "Trazer a arte de volta às pessoas".

100% para uma cidade ecológica
Devido ao crescimento populacional, é importante prosseguir uma política de
desenvolvimento ecológico e sustentável que exija a responsabilidade de todos e a
conscientização entre pessoas, autoridades e empresas. É dever do conselho municipal
fortalecer as bases para a proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Energias alternativas - economia de energia - CSV Differdange é um suporte convicto das
energias alternativas, especialmente para a energia eólica. No entanto, não deve ter um
impacto negativo na qualidade de vida dos moradores. Além disso, a instalação de painéis
solares será encorajada. As medidas para a renovação energética de casas particulares
serão apoiadas financeiramente.

Controle de ruído - As paredes de controle de ruído serão configuradas em determinadas
ruas, a fim de proteger certos bairros do crescente número de carros que circulam. Além
disso, o ruído gerado por demonstrações e motores será regulamentado e limitado nas
áreas de estar.

Remoção de resíduos - A prevenção e reciclagem de resíduos são medidas importantes no
contexto de uma política de resíduos sustentável que deve levar a uma redução dos
resíduos gerados.

Proteção do meio ambiente - O novo plano de gerenciamento (PAG) não será expandido. As
medidas de compensação devem ser tomadas no território da comuna de Differdange.
Os caminhos para pedestres e ciclismo serão instalados, respetivamente. desenvolvido e
sujeito a cheques e entrevistas regulares. Outras áreas verdes serão protegidas e acessíveis.

Mobilidade suave - O CSV incentiva a mobilidade suave combinada com o transporte
público para se deslocar ao nosso município. Assim, o turismo será sustentado e, assim,
poderá ser desenvolvido. É por esta razão que as ciclovias e trilhas devem ser mais
elaboradas (veja o capítulo sobre o tráfego e cidades atraentes acima).

100% para um município que atende os cidadãos - gestão e finanças
O objetivo principal do município é possibilitar uma coabitação justa, bem como o bemestar de seus habitantes em uma cidade em crescimento permanente.

Finanças sólidas - A gestão financeira responsável deve ser o princípio orientador deste
período legislativo. Os compromissos só devem ser feitos se forem financeiramente viáveis
a longo prazo. Os investimentos, embora essenciais, devem ser sustentáveis.

Construções e finanças - Edifícios pretensiosos não devem ser erguidos. Novos edifícios
comuns, bem como renovações, devem ser planejados de forma funcional e eficiente em
termos de energia, a fim de permitir o uso ideal. Os subsídios estatais e europeus devem ser
utilizados tanto quanto possível.

Ajustes em pessoal e infraestrutura - Um novo edifício para o serviço técnico (CID) e uma
extensão da prefeitura trará melhorias nas condições de trabalho dos funcionários e,
consequentemente, no atendimento ao cidadão. O recrutamento de pessoal adicional será
ajustado em relação ao crescimento do município. O serviço de coleta de resíduos será
otimizado.

Uma comunidade interativa simplificada para os habitantes - A troca de cartas,
informações e faturas podem ser enviadas, a pedido, de forma sem papel. Os habitantes
poderão realizar os procedimentos administrativos de sua casa e fora do horário de
abertura dos escritórios pela Internet. Os habitantes terão a opção de pagar o imposto
municipal mensalmente ou quatro meses.

O direito de participação / comissões - As comissões estarão mais envolvidas nas decisões
do município. Será criada uma nova comissão para espaços verdes, parques de
estacionamento e áreas de relaxamento.

