
 

Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro 
n° 6615 vum 5. August 2022 vum Här Deputéierten Marc Goergen.  

 

Wéi eng Buslinn huet fréier den Arrêt "Rouscht-Luxlait" zerwéiert? 

Dësen Arrêt ass vun de Linnen 800 an 810 ugefuer ginn. Dëst ware reng Wierkslinnen, déi net oft 
gefuer sinn, kee reegelméissegen Takt haten an net am Zesummespill mam Rescht vum Reseau 
funktionéiert hunn. Säit der Ëmstellung vum RGTR Réseau am Dezember 2021 ass fir den Arrêt 
“Rouscht-Luxlait” weder bei der Administratioun fir den ëffentlechen Transport nach beim 
Ministère eng Reklamatioun erakomm.  

 

Wäert de Mobilitéitsministère hei fir Verbesserunge suergen? Falls jo, wat fir Moossnahme 
wäerten hei geholl ginn? 

Am Kader vum Reamenagement vun der N7 ass op där Plaz d’Konversioun vun der Kräizung an 
ee Rond-Point geplangt. An dësem Kader ass do och ee Busarrêt virgesinn, dee vun der Linn 119 
desservéiert wäert ginn. D’Plannunge sinn aktuell um Stand vun engem Avant-Projet détaillé. 

De Ministère fir ëffentlech Bauten a Mobilitéit bitt Betriber a Zoningen ee Service u fir betriblech 
Mobilitéitspläng ze erstellen, am Kader vun esou Pläng ginn déi genau Besoine vun den 
Entreprisen erfaasst a Léisunge ausgeschafft. Aktuell ass keng vun den Entreprisen aus dëser 
Zone un de Ministère erugetruede fir esou ee Plang ze lancéieren. 

 

Wéi eng Verantwortung entfält op d'Gemeng Biissen, fir d'Aktivitéitszon besser mam Duerfkär ze 
verbannen? 

Grad ewéi d’Employeuren an d’Bierger selwer, sinn d’Gemengen nieft dem Staat ee vun de véier 
Schlësselacteure vun der Mobilitéit. Esou huet d’Gemeng am Kader vun der neier ZAC 
Klengbousbierg ee separate, 1,3km laange Wee vum Arrêt „Bissen Innovation Campus“ bis an de 
Zoning „Am Seif“ realiséiert. Dësen erlaabt et der RGTR Linn 119 daagsiwwer am 
Hallefstonnentakt an owes am Stonnentakt souwuel d‘Gare Ettelbréck, den Zentrum vu Biissen 
wéi och d‘Gare vu Miersch ze verbannen. Fir déi fachlech Begleedung vun esou Initiative kënnen 
d’Gemengen sech un d’Direction de la planification de la mobilité vu mengem Ministère wenden. 

 

Lëtzebuerg, den 7. September 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch 
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