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/// CSV EQUIPE FIR D’GEMENGEWALEN 2017
Mir presentéieren Iech hei eist Team fir d’Gemengewalen am Oktober. Eis Equipe besteet
aus engagéierten a motivéierte Matbierger
mat Kompetenzen a villen ënnerschiddleche
Beräicher, fir domat och an Zukunft d’Liewensqualitéit an eiser Gemeng héichzehalen
an all eis Projete mat Succès kënnen ëmzesetzen. Mir sinn och op fir Iddien a Proposë
vun Iech alleguer, an eis Equipe ass elo
schonn amgaang, an Aarbechtsgruppen,
un eisem Programm fir d’Lënster Gemeng
ze schaffen. Sot ons Är Doleancen, Iddien a
Proposen, mir hunn en oppent Ouer fir Iech!

>>> V.l.n.r.: Arens Annemarie, Boden Jean,
T rierweiler Philippe, Schmitz Raphaël, Hetto F rançoise,
H inkel-Tadaszak Mireille, Schlesser Gilles, Reitz
R omain, Weber Marco, Saska-Toussaint Chantal,
Rippinger Raphaël, Weber Tom, Marcy Robert

REITZ ROMAIN
BUERGERMEESCHTER

ARENS ANNEMARIE
PRIVATBEAMTIN

Mäin Numm ass Romain Reitz, 60 Joer, wunnen zu Gonnereng, bestuet mam M
 arie-Pierre
a Papp vun 2 léiwe Kanner Liz a Chris - Ingénieur industriel op der BIL.

Mäin Numm ass Annemarie Arens, 53 Joer, Mäin Numm ass Jean Boden, 55 Joer, si
bestuet, Mamm a Bomi.
b estuet a Papp vun zwee Kanner, wunnen zu
Gonnereng.
Ech wunne säit iwwer 22 Joer zu Gonnereng
a wëll mech politesch engagéieren. Ech kuc- An der Gemengepolitik sinn ech säit 2006, a
ken op 30 Joer Carrière am Finanzsecteur fir d‘CSV am Gemengerot säit 2009. Hei enzeréck a meng Interesse si virun allem gagéieren ech mech besonnesch an de Beräiwirtschaftlecher Natur. Eng erfollegräich no- cher Ëmwelt, Klima an Energie, awer och
halteg Wirtschaft entwéckelt sech op Mëttel- bei allem wat de schoulesche Beräich ugeet.
oder Laangzäit. Ech setze mech an eiser Ge- Bedéngt duerch mäi Beruff, si Kontabel am
meng an, bei der Wirtschaftsentwéckelung, Assurance Secteur, och bei allem wat mat Finohalteg virzegoen. Ech hunn eng laangjäreg nanzen ze dinn huet. Mir hunn eng schéi GeErfahrung am nohaltege Finanzsecteur, op meng, wou et sech gutt liewe léisst, an ech
déi ech, am Déngscht vun eise Matbierger an probéieren hei mäin Deel dozou bäizedroen,
datt dëst och esou bleift.
eiser Gemeng, kann zeréckgräifen.

Tel. 621370001 oder mail /// rreitz@pt.lu
Souwuel op der Aarbecht wéi op der Gemeng stinn ech fir ganz Saachen. Ech wëll
versichen ëmmer méi Bescht ze gi fir all Bierger a Biergerin aus der Gemeng. Léisunge
kann ee just proposéieren, wann een de Leit
nolauschtert. Dat ass fir mech dee richtege
Wee. Fir mech ass d’Zesummeschaffen an
d’Zesummeliewen eng vun de wichtegsten
Aufgaben an Zieler vun eiser Zäït.
Meng Fräizäit widmen ech der Famill, liese
gären, interesséiere mech fir Sport a si frou
an a mat der Natur.

BODEN JEAN
GEMENGECONSEILLER

Meng Fräizäit ass fir meng Famill a Frënn, Dëst Engagement ass zäitintensiv, an als
Sport an Natur.
Ausgläich verbréngen ech souvill Zäit wéi
méiglech mat Famill a Frënn, gi joggen a
liese vill.

HETTO-GAASCH FRANÇOISE
DEPUTÉIERT

Ech sinn d’Françoise Hetto-Gaasch, 56 Joer
al, bestuet, Mamm vun 2 erwuessene Jongen, éducatrice graduée a wunnen zanter
1988 zu Jonglënster.
Hei war ech tëscht 1999 an 2009 Conseillère, Schäffin, an Députée-Maire ; vun 2009
bis 2013 hat ech di grouss Éier Ministesch ze
si fir Chancëgläichheet, kleng a mëttelstänneg Betriber a fir Tourismus.
Zanter 2013 sinn ech Deputéiert.
Ech wëll eisem fulltime Buergermeeschter
zesumme mat eiser ganzer Equipe gären
zur Säit stoen, a meng politesch Erfahrung
abrénge fir dass sech eis flott a lieweg Gemeng och an Zukunft ka sou dynamesch weider entwéckelen a sou liewenswäert bleiwe
wéi se bis elo ass.

LA VERSION FRANÇAISE EST CONSULTABLE

JUNGLINSTER.CSV.LU

THE ENGLISH VERSION IS AVAILABLE UNDER

FACEBOOK.COM/CSVJONGLENSTER

HINKEL-TADASZAK MIREILLE
BEZÉIUNGSBERODERIN

Mäin Numm ass Mireille Hinkel-Tadaszak,
ech sinn 48 Joer al, bestuet, Mamm vun 3
Kanner a schaffe selbstänneg als Bezéiungsa Familljeberoderin.
Ech wëll mech virun allem dofir asetzen,
dass mir eng Gesellschaft behalen an der
Mënschlechkeet grouss geschriwwe gëtt.
Dat erreeche mir duerch eng diversifiéiert
Sozialpolitik, déi all de Bierger hir Bedürf
nisser wouerhëlt an d’Servicer an d’Struk
turen an eiser Gemeng un déi Bedürfnisser
upasst, sief dat an der Integratioun vun eisen
auslännesche Matbierger, an der Ënnerstëtz
ung vun eise Senioren an eise behënnerte
Matmënschen oder an der Begleedung vun
eise Kanner a Jugendlechen um Wee an hir
Zukunft.

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Jonglënster

MARCY ROBERT
EKONOMIE PROFESSER

Mäin Numm ass Robert Marcy, sinn 53 Joer
al, bestuet a Papp vun 3 grousse Bouwen.
Ech sinn Ekonomie Professer am Lycée Technique zu Bouneweg. Ech wunne säit 27 Joer
zu Jonglënster. Firwat hunn ech mech elo
eréischt entscheet fir an d’Politik ze goen?
Zukunft an zukünfteg Liewensqualitéit vun
onse Kanner läit mir um Häerz. Duerch den
Austausch mat menge Kanner, menge Schüler an hiren Eltere kréien ech hir Suerge mat.
Ech wëll mech abréngen, an hëllefen no Léis
ungen ze sichen, déi all onse Bierger erlaben
och weiderhin an onser Gemeng flott ze
liewen, ze schaffen an ze wunnen. An, a mat
der CSV, déi vill fir ons Gemeng geleescht
huet, ass dëst méiglech.

RIPPINGER RAPHAËL
ARCHIVIST

Ech sinn den 20. Mäerz 1960 an der Stad
gebuer. No technesche Studien an Amerika,

10 Joer an der Fligerei an duerno aktiv als
fräischaffenden Touningenieur, Komponist
a Sound-designer fir Radio, TV, a Kino. Vun
2005 u sinn ech den Archivist an der Philharmonie. Aktiv an de Komiteeë vum „Veräin
Lëtzebuerger Archivisten“ an „Netzwerk Historische Orchesterarchive“. Produzéiere verschidde Kënschtler a privatem Tounstudio zu
Buerglënster, wou ech zënter 2009 wunnen.
Vun 1986-2007, aktiv a Bauten-, Ëmwelta Kulturkommissiounen zu Fluessweller a
Lenneng.

eng besser Mobilitéit a Gesondheet fir jiddereen.
Ech gesi Politik als een Déngscht um Bierger mam Ziel ons Gemeng nach méi sécher
a propper, attraktiv a liewenswäert ze ge
stalten.

SCHMITZ RAPHAËL
DIREKTER SERVIOR BELLE-VUE
Mäin Numm ass Marco Weber, ech si be
stuet, a Papp vun 3 Kanner. Ech si bal e gebiertege Lënster a Geschäftsmann vu Beruff.

Ënnerstëtzen d’CSV Jonglënster fir ze hëllefen d’Kontinuitéit vun der gudder Aarbecht
weider ze garantéieren.

SASKA-TOUSSAINT CHANTAL
PENSIONÄR
Mäin Numm ass Raphaël Schmitz, sinn zu
Bogota gebuer, 43 Joer jonk, bestuet an
hunn nach keng Kanner.
Säit ronn 30 Joer wunnen ech an der Gemeng, als éischt zu Jonglënster an elo zu
Guedber.
Als diploméierten Ergotherapeut a GérontoMäin Numm ass Chantal Saska-Toussaint, 58 logue schaffen ech säit 16 Joer als Direkter
Joer, bestuet, Mamm vum Tiffany an Oliver. vum SERVIOR Belle-Vue zu Iechternach.
Ech hu bei Femmes en Détresse geschafft,
sinn elo an der Pensioun. Duerch mäi Beruff Mat Lafen, Fussball, Schwammen a Vëlo fueleie meng Interessie beim soziale Volet. Ech ren halen ech mech fit. Als Grënnungsmemsti fir eng Gesellschaft an där all Bierger zielt, ber vum Rotary Club Jonglënster a Syrdall a
fir eng multikulturell Gemeng an der jidderee Member vum FC Jeunesse Jonglënster huelen
wëllkomm ass. Ech si gären ënnert de Leit, ech um Duerfliewen deel.
dofir kréien ech mat, wou de Schong dréckt.
Hëllefen eng nohalteg a lieweg Gemeng
Am Privatliewe sangen ech, sinn houfreg weider auszebauen, interesséiert mech. Bed’Presidentin vu mengen «Lënster sonnesch d’Verknëppung vun der wirtschaftOurewiirm» ze sinn, an ënnerstëtzen d’Lëns- lecher Entwécklung mat de sozialen Aspekter
am Allgemengen, esou wéi de Beräich Fater Musek an d’Lënster Senioren.
mill, Kanner a Jugend, am speziellen, fasziFir aner Kulture kennenzeléieren, reesen ech, néiere mech.
liese Reesdokumentatiounen, Biografien an
historesch Kriminalromaner.

SCHLESSER GILLES
EKONOMIST

WEBER MARCO
GESCHÄFTSMANN

TRIERWEILER PHILIPPE
SCHOULMEESCHTER

Säit 1994 sinn ech Member an der CSV a säit
1996 Member an der Finanzkommissioun.
Nieft der Politik sinn ech och musikalesch
engagéiert, a säit 2008 aktiv an der Lënster
Musek.
Mäin Ziel ass eng flott Gemeng, wou
Liewensqualitéit an eng dynamesch Ent
wécklung Hand an Hand matenee ginn.
Dozou gehéieren d‘Vergréisserung vun den
Aktivitéitszonen, soziale Wunnengsbau, Infrastrukture fir Jonk an Al. Kuerz gesot, eng
Gemeng wou jidderee sech wuel spiert.

WEBER TOM
JURIST

Mäin Numm ass Tom Weber, ech hu 35 Joer,
si bestuet an hunn zwee Kanner. Ech hunn
am Frankräich Droit a Politikwëssenschafte
studéiert. Nodeems ech eng Zäit als Affekot
geschafft hunn, schaffen ech elo zanter 7
Joer als Jurist fir een Etablissement public an
der Stad. 2011 sinn ech vun Iechternach an
d’Gemeng op Eeschler geplënnert.
Meng Fräizäit verbréngen ech mat menger
Famill a menge Frënn. Ech wëll mech abrén
ge fir dass eis Gemeng weider eng gutt
Liewensqualitéit bitt, an zwar fir all d’Bierger.

Mäin Numm ass Philippe Trierweiler, ech
hunn 38 Joer, si gepacst a Papp vun engem
Mäin Numm ass Gilles Schlesser, ech sinn 49 klenge Meedchen Noémie. Vu Beruff sinn
Joer al, bestuet mam Tessy Theis, Papp vum ech Schoulmeeschter, wat mat sech bréngt,
Christophe an Nicolas. Ech hu Wirtschaft a datt d’Jugend an d’Educatioun zwee vu mengen Haaptinteressëgebidder sinn.
Finanzen zu Stroossbuerg studéiert a schaffe
säit 25 Joer op nationalem Plang an der
Wie Jugend seet, denkt och Zukunft. Als
Wirtschafts- an Innovatiounsförderung.
Lënster Jong, dee sech schonn a jonke Jor
en an der lokaler CSJ politesch engagéiert
Staark maache wëll ech mech speziell fir eng huet, läit mir selbstverständlech eng nonohalteg Finanzpolitik, eng efficace an trans- halteg Entwécklung vun eiser Gemeng um
parent Verwaltung, modern Infrastrukturen Häerz. E weidert wichtegt Uleies vu mir ass
- fir Schoul, Betreiung, Fräizäit an Ëmwelt -, d’Veräinsliewen, wat ech beschtens kennen
bezuelbare Wunnraum, e qualitativen Aus- als aktive Member säit iwwer 20 Joer am
bau vun Handel an Handwierk, souwéi fir Lënster Futtball.

Dofir wëll ech hëllefen, Léisungen ze fannen,
fir och an Zukunft ee flott Zesummeliewen an
eng gelonge gesellschaftlech Integratioun ze
erméiglechen.

NEWSLETTER
CSV JONGLËNSTER
D’CSV Jonglënster bitt Iech eng
regelméisseg Informatioun iwwert
an aus onser Gemeng un, an zwar
mëttels enger „E-mail Newsletter“.
Fir dovunner ze profitéieren,
braucht Dir Iech just anzeschreiwen.
Eng E-mail op junglinster@csv.lu.
geet duer.

