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De Contournement op der Dippecher-Gare – Evolutioun vum 
Dossier 

 
Informatioun un d’Awunner 

 
Den 3. Februar 2020 hunn déi Responsabel vun der Dippecher Gemeng sech fir eng 
Concertatiounssëtzung mam Här Minister vun der Mobilitéit an den ëffentlechen Aarbechten, wat de 
Contournement ob der Dippecher Gare ugeet, gesinn. Et ass festgestallt ginn, dass d’Realisatioun vun 
enger Ëmweltétude, déi fir d’Autorisatioun vum Ëmweltministère néideg ass, nach net vun de 
responsabele staatlechen Instanzen ugefaange gouf. 
 
D’Gemenge Réckeng an Dippech, déi ganz aktiv um Niveau vum Ëmweltschutz sinn, bedaueren dëst 
ganz staark, zemools well doduerch de Projet vun der Realisatioun vum Contournement, dee schonns 
op méi wéi eng Schwieregkeet gestouss ass, erëm verspéit gëtt. Dëst ass bedauernswäert wëll de 
Projet extrem wichteg ass fir déi lokal Populatioun. Déi leid effektiv ëmmer méi ënnert de Nuisance vun 
dem dichte Verkéier an de Stauen déi entstinn duerch déi laang Waardezäite bei der Barrière. 
 
No enger Entrevue mat der Madamm Minister Carole DIESCHBOURG, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an 
nohalteg Entwécklung an dem Här François BAUSCH, Minister vun der Mobilitéit an den ëffentlechen 
Aarbechten, den 10. Februar 2020 ass kloer, dat de Projet net a Fro gestallt gëtt. Déi staatlech 
Instanzen, zesumme mat de Gemengen hunn decidéiert dass eng juristesch stéchhalteg Prozedur ob 
de Wee geschéckt soll ginn, déi esou séier wéi méiglech ofgeschloss ka ginn. 
 
Ob Grond vun aktualiséierte wëssenschaftlechen Daten wäert den Ëmweltministère versichen 
d’Ëmweltétude virum Summer 2020 ofzeschléissen. Duerno wäerten déi betraffe staatlech Instanzen 
d’ëffentlech Prozedur zesumme mat de Gemengen entweder virun oder direkt no der Summervakanz 
ofschléisse, fir Enn dëses Joers zu der néideger Autorisatioun ze kommen. Duerno kennen 
d’Soumissiounne fir d’Ausféierung vun den Aarbechten lancéiert ginn. 
 
Well onglécklecherweis e Retard net z’éviteiren ass, proposéieren d’Schäfferéit vu Réckeng an Dippech 
e Mëttwoch, de 26. Februar 2020, tëschent 7.00 an 9.00 Auer an tëschent 17.00 an 19.00 Auer eng 
Sensibiliséierungsaktioun bei der Barrière duerchzeféieren. D’Stroossebenotzer sollen an dësem 
Kontext opgeruff ginn de Motor beim Arrêt virun der Barrière ofzestellen a keen Dreck aus dem Auto ze 
geheien. Déi Awunner, déi interesséiert si, si lo schonns häerzlech invitéiert sech un dëser Aktioun ze 
bedeelegen. Praktesch Informatiounen zu dem Thema kommen nach no. 
 
An der Hoffnung dass dëst esou kann ëmgesat ginn, och a Konformitéit mat dem Communiqué vun de 
concernéierte Ministère, wäerten eis zwou Gemengen d’Evolutioun vum Dossier detailléiert am A 
behalen. 
 

Zu Réckeng-op-der-Mess an zu Schuller, den 10. Februar  2020 
De Schäfferot vu Réckeng-op-der-Mess De Schäfferot vun Dippech 
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