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Jo Brouns nieuwe
lijsttrekker CD&V-Kinrooi
Tijdens de nieuwjaarsbrunch van CD&V-Kinrooi op 22 januari kondigde
zetelend burgemeester Hubert Brouns aan dat hij bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen géén lijsttrekker meer zal zijn voor CD&V-
Kinrooi. Jo Brouns, momenteel provincieraadslid en kabinetsadviseur
van minister Jo Vandeurzen, werd door de algemene vergadering van
CD&V-Kinrooi unaniem aangeduid als zijn opvolger!

Bijna 40 jaar in de politiek

Na bijna 40 jaar te hebben meegedraaid in de gemeentepolitiek, 16 jaar in het
federale en Vlaamse parlement te hebben gezeteld

én drie legislaturen burgemeester te zijn
geweest, doet Hubert Brouns een stapje

terug. Hij wil de CD&V-ploeg echter volop
blijven steunen. Op de verkiezingslijst van
14 oktober zal hij dan ook de lijst duwen!
Uiteraard zal hij de Kinrooise CD&V-
ploeg volop blijven ondersteu-nen met
zijn rijke ervaring én blijft hij een aantal
belangrijke dossiers in de toekomst
opvolgen.

Een verjongd sterk team

Hubert Brouns, onlangs 64 jaar
geworden, legt uit waarom

hij juist nu de fakkel wil
doorge-ven: “Op dit
mo-ment zijn we
een zeer sterke
ploeg met 15 van
de 21 gemeente-
raadsleden.

Maar naast de
schepenen, de
gemeente- en
OCMW-raads-
leden zijn er ook
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“Onze groep is sterk genoeg om nu
een wissel aan de kop door te voeren”

heel veel bestuurs-leden actief. De
verantwoordelijkheid voor de zovele
gemeentelijke dossiers wordt gedragen
door een grote en enthousiaste groep.
Onze groep is sterk genoeg om nu een
wissel aan de kop door te voeren.

Ik ben blij dat het voltallige bestuur zijn
vertrouwen heeft gegeven aan Jo om mij
als kandidaat-burgemeester op te volgen.
Deze wissel maakt trouwens ook deel uit
van een vernieuwing en verjonging van
onze lijst”.



Nieuw maar
toch niet zo nieuw

Zoals je kan zien is onze oude
vertrouwde CD&V-Direct niet al-leen
van vorm maar ook van naam
veranderd. In de bijna 40 jaren dat
Hubert Brouns onze ‘voorman’ is ge-
weest, heeft ons blad allerlei ge-
daantes en namen gehad.

Hubert Brouns werd tijdens de stich-
tingsvergadering van CVP-Kinrooi op
9 januari 1973 verkozen tot eerste
voorzitter. Maar het eerste ‘partij’-
blad verscheen pas in januari 1977
met als titel ‘Een nieuw tijdschrift...!,
contactblad CVP-Kinrooi’. Dat
werd al snel Zeg-Kinrooi. Die naam
voerde ons infoblad tot 1999.

Voor onze leden hadden we in de
periode 1996-2004 ook nog Keer-
punt-Kinrooi. In november 1999
lanceerden we Kinrooi Nu en
Straks (KNUS) dat in december
2001 werd opgevolgd door CD&V-
Direct...

Maar in al die jaren was er één con-
stante: Hubert Brouns, een gedreven
man, die ‘dienstbaarheid’ altijd hoog
in het vaandel heeft gedragen én die
van CD&V-Kinrooi een grote familie
heeft gemaakt!

Ik werk al 20 jaar voor Hubert
Brouns. Ik maak al 20 jaar de Zeg,
Keerpunt, de KNUS, de Direct. Ik heb
Jo zien opgroeien. Ik heb gedichten
geschreven bij de geboorte van zijn
kinderen.

Ik weet dat hij met dezelfde waar-
den als zijn vader aan politiek zal
doen: dienstbaar zijn en Kinrooi op
de eerste plaats zetten! Daar wil ik
in de komende jaren ook nog met
volle overtuiging aan mee werken!

Hubert Van Eygen
medewerker Hubert & Jo Brouns

Jo Brouns (37) is geen politiek
‘groentje’. In 2006 kwam hij voor het
eerst op voor de provincieraads-
verkiezingen en werd hij meteen
verkozen tot provincieraadslid.

In 2007 kwam hij een eerste keer
op voor de federale verkiezingen.
Van op een 9de plaats haalde hij maar
liefst 21.425 stemmen. In 2009 stond
hij als 3de opvolger op de lijst voor
het Vlaamse parlement en be-haalde
hij 13.399 stemmen!

Sinds 2007 deed hij kabinetserva-
ring op bij minister van Justitie Jo
Vandeurzen, minister van over-
heidsbedrijven Steven Vanacke-re

en sedert juni 2009 opnieuw bij
Vlaams minister Jo Vandeurzen
waar hij verantwoordelijk is voor
de opvolging van de Limburgse
dossiers.

Hij behaalde het diploma van cri-
minoloog en maatschappelijk assis-
tent. Hij is getrouwd met Lieve
Pellens en heeft drie kinderen, nl.
Sophie, Karel en Marie.

Jo garandeert dat hij met dezelfde
waarden als zijn pa aan politiek zal
blijven doen, met dezelfde grote
gedrevenheid én dienstbaarheid ten
opzichte van de medemensen.

Verkiezingslijst
krijgt stilaan vorm
Op dit moment hebben zich al een groot aantal mensen akkoord
verklaard om op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober te staan.  Op die datum zullen alle stemgerechtigde
Kinrooienaren voor de eerste keer 23 gemeenteraadsleden verkiezen.
In het verleden waren er dat 21. Maar omdat we de kaap van de 12.000
inwoners hebben overschreden, krijgt Kinrooi vanaf 2013 23 gemeen-
teraadsleden!

Naast Jo Brouns stellen we u in dit
nummer een eerste reeks van
nieuwe kandidaten voor (die nog
nooit aan de gemeenteraadsverkie-
zingen hebben deelgenomen) die
onze ploeg willen versterken, nl.
Rob Dirkx (Geistingen), Ronny
Peers (Kessenich), Mark Hoede-
makers (Kinrooi) en Peter Nies
(Molenbeersel).

Rob Dirkx
De eerste in het rijtje is Rob Dirkx.
Hij is 51 jaar,  gehuwd en heeft twee
studerende dochters. Hij is werk-

“Met dezelfde gedrevenheid én
dienstbaarheid aan politiek blijven doen”

Wie is onze
nieuwe lijsttrekker?



zaam als toezichter aansluitingen bij
de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening te As. In zijn
vrije tijd is hij penningmeester bij
de Landelijke Gilde Geistingen-
Ophoven. Daarnaast zit hij in de
raad van bestuur van het Ge-
meenschapshuis te Geistingen.

Uit zijn talrijke engagementen blijkt
duidelijk dat hij het sociale leven in
eigen dorp belangrijk vindt. Zijn
hobby’s zijn wandelen, fietsen en
vissen.

Mark Hoedemakers

Kinrooienaar Mark Hoedemakers
(32) is al 11 jaar leraar lichamelijke
opvoeding en werkt momenteel op
de campus Harlindis en Relindis in
Maaseik.

“Vanuit verschillende perspectieven
aan resultaten werken!”

Sinds kort is hij ook toegetreden
tot het bestuur van Natuurpunt
Maasmechelen waar hij werd
benoemd tot adjunct-conservator
van de Maesbempder Greend, een
grote grindplas in Leut.

Last but not least is hij ook actief
in de Kinrooise carnavalsvereni-ging
De Rabbedabbers.  Als vorst
tracht hij zo goed mogelijk zijn
steentje bij te dragen aan het
Kinrooier carnaval!

Samenwerking is volgens hem de
enige manier om vanuit verschil-
lende perspectieven aan resultaten
te werken!

Peter Nies

Peter Nies uit Molenbeersel is 21
jaar en studeert politieke weten-
schappen aan de Katholieke Uni-
versiteit Leuven.

Hij is geëngageerd en sociaal. Hij
formuleert het zelf als volgt:  “Ik voel
mij thuis wanneer ik onder de mensen
ben. Ik werk graag in functie van het
geheel en probeer dan ook altijd
beschikbaar te zijn voor zij die mij nodig
hebben”.

Ronny Peers

Ronny Peers uit Kessenich is 35 jaar,
gehuwd en heeft een doch-tertje. Hij
is metaalbewerker bij JMC
Construct.

Deze bezige bij is bestuurslid van
voetbalclub Blauwvoet Kesse-
nich en jeugdverantwoordelijke
binnen die vereniging.

Hij is een oud-prins van de Kèsin-
ger Ertesjieters en  lid van schut-

Sinds 5 jaar is hij voorzitter van de
Vereniging van Belgische Kar-
pervissers vzw, de Vlaamse kar-
perfederatie die bijna 1700 leden
telt.  Daarnaast is hij ook bestuurslid
van de Vereniging van Vlaamse
Hengelsport Verbonden vzw, de
door de overheid officieel er-kende
koepelorganisatie.

Verder zetelt hij in de Provinciale
Visserijcommissie Limburg en
is hij bestuurslid van de Maasvis-
sers Kinrooi.

In zijn vrije tijd is hij secretaris van
bierproeversclub ‘De Pepel’ en
bestuurslid van de ‘Sympathisan-
ten oud-strijders Molenbeer-
sel’.

Hij is oud-leider van Chiro Jochi-
mo,  voetbalspeler van Excelsior
Hees en lid van Landelijke Gilde
Molenbeersel.   Verder is hij actief
bij Jong CD&V-Kinrooi.

terij Sint-Martinus Kessenich
waar hij trommelaar en A-schutter
is.
Hij draagt graag zijn steentje bij in
het verenigingsleven en is altijd aan-
spreekbaar om mee te werken. In
de tijd die overblijft, gaat hij graag
uit eten en bouwt hij al eens een
feestje! Niettemin blijft het belang-
rijkste voor hem de zorg voor zijn
gezin!

In onze volgende nummers zullen we
nog meer kandidaten voorstellen!



Zéér geslaagde n
Op zondag 22 januari organiseerde CD&V-Kinrooi een zeer geslaagde
nieuwjaarsbrunch in zaal Oppenhof te kessenich. Zo’n 200 sympa-
thisanten kwamen mee genieten van de heerlijke brunch én de typische
CD&V-familiesfeer.

Terwijl de kinderen genoten van een
magische goochelaarshow, kre-gen
de ouders en grootouders een
voorproefje van de toekomstplan-
nen voor Kinrooi die burgemeester
Hubert Brouns én Jo Brouns uit de
doeken deden.

Met een staande ovatie werd Hu-
bert Brouns tijdens deze brunch
gehuldigd voor zijn jarenlange inzet
voor Kinrooi én CD&V!

“We konden weer genieten van
de typische CD&V-familiesfeer”

De CD&V-aangroei is verzekerd! Voorzitter Jan Vandeberg geeft het
woord aan Hubert Brouns.

Zo’n 200 sympathisanten kwamen meegenieten
van de heerlijke Nieuwjaarsbrunch!

Jo Brouns houdt
zijn maidenspeech als lijsttrekker.



ieuwjaarsbrunch

“Hubert Brouns kreeg een staande ovatie
voor zijn jarenlange inzet voor Kinrooi en CD&V”

Het werd heel even stil toen Hubert Brouns aankondigde geen lijsttrekker meer te zijn
maar al snel volgde een staande ovatie voor zijn jarenlange inzet!

Marie is trots op haar opa (en andersom ook)!Het was aanschuiven bij het binnenkomen in Oppenhof.



Kinrooi voortdurend in beweging
Zoals je in onze vorige CD&V-Direct kon lezen, zullen er in 2012 heel
wat dossiers worden uitgevoerd!

In januari en februari werden de eerste ‘bewegingen’ in Kinrooi al heel duidelijk.

Zo kon iedereen al de voorberei-
dende werken aan de Breeër-
steenweg volgen.

Momenteel is de aannemer bezig
met de heraanleg van de nutsvoor-
zieningen.

De eigenlijke wegeniswerken starten
op 2 april.

Heraanleg Breeërsteenweg

De voorbereidende werken aan het gemeenschapscentrum te
Molenbeersel zijn midden februari gestart.

Gemeenschapscentrum

Ondertussen werd de bouw van het
gemeenschapscentrum in Molen-
beersel toegewezen aan hoofdaan-
nemer Driessen. Deze zal op 15
maart met de werken starten.

Volgens het bestek zijn er 350 werk-

dagen (nog zo’n 2 jaar) nodig voor
de realisatie. Midden februari wer-
den al voorbereidende werkzaam-
heden uitgevoerd (droogzuiging
e.d.)

Kinderopvang

Aan de basisschool te Kinrooi zijn
de voorbereidingen begonnen voor
het nieuwe gebouw van de
buitenschoolse kinderopvang. Begin
2013 zal het gebouw klaar zijn.

Sporthal Kinrooi

Daar vlakbij zal de nieuwe sporthal
komen. De gemeenteraad keurde
het dossier in februari goed. De
start van de werken is voorzien in
augustus 2012.

Slichtenhof

Ondertussen krijgen de woningen
van Ons Dak achter Slichtenhof
steeds meer vorm. Tijdens de ge-
meenteraad van februari werd de
naam van deze nieuwe wijk goed-
gekeurd, nl. Slichtenveld.

“Voorbereidende werkzaamheden
gemeenschapscentrum zijn begonnen!”

Schepenen Jacky Daemen en Sylvie Vanmontfort bij de
bouwput van de buitenschoolse kinderopvang te Kinrooi



Broekstraat, Hogerstraat &
Truyenstraat

Half februari begonnen in de
Broekstraat de rioleringswerken. In
de Truyen- en Hogerstraat begint
men op 1 april aan de riolerings-
werken en wegeniswerken.

Woongebieden in
Kessenich en Molenbeersel

Libost is intussen aangeduid als
ontwerper/onderhandelaar voor de
aankoop van de grond in Kessenich
(tussen Meier- en Veldstraat) en
Molenbeersel (tegenover Villa Pax).
Zij zijn momenteel bezig met het
ontwerpen van de verkavelings-
plannen.

Grote Kerkstraat Kinrooi

Er zijn 24 koopwoningen en appar-
tementen gepland in de Grote
Kerkstraat te Kinrooi. De afbraak-
vergunning voor een aantal gebou-
wen hier is afgeleverd. De toewijzing
van de afbraakwerken gebeurde op
16 februari.

Riolering Grootbroekstraat

In december werd het dossier
voorgelegd aan de ambtelijke
commissie. Na goedkeuring zal de
aanbesteding volgen.

Woonproject Van Esser

Einde 2011 zijn de bouwplannen
ingediend voor de bouwvergun-ning,
de aanbesteding volgt daarna.

De start van de werken tegenover
de kerk van Ophoven is voorzien in
het midden van 2012.

Meytersveld Kinrooi

In Meytersveld wil men in 2012 in
eerste instantie 12 bouwkavels
ontwikkelen. Het eerste woonover-
leg vond intussen plaats.

Douanekantoor Kessenich

Nadat de Vlaamse overheid een
aankoopsubsidie goedkeurde, be-
sliste de gemeenteraad in novem-
ber om een aankoopbod te doen
op het douanekantoor.

Nu zal het aankoopcomité alle
geïnteresseerden op de hoogte
brengen van het bod van de ge-
meente om na te gaan of iemand
nog een hoger bod wil doen.

Uitbreiding rusthuis
Zorgvlied

Architectenbureau Stabo is bezig
met het ontwerp van de uitbreiding
van het rusthuis.

Het definitieve ontwerp moet in
2012 klaar zijn.

Nieuw containerpark

De procedure tot het verkrijgen
van een bouwvergunning voor het
nieuwe containerpark langs het
gemeentehuis is lopende.

De aanbesteding is voltooid. De
start van de werken volgt in de
lente van 2012.

Slichtenveld

Broekstraat Kinrooi

“Er wordt hard gewerkt in àlle kerkdorpen
van de gemeente Kinrooi!”



Invullen C-biljetten
grensarbeiders
Al jarenlang zetten Hubert en Jo Brouns, samen met Hubert Van Eygen,
zich in voor de grensarbeiders. Veel grensarbeiders kunnen jaarlijks een
bedrag terugvorderen van de belastingen in Nederland: door aftrek
van de intresten van een hypothecaire lening of door het aanvragen
van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Om een en ander te kunnen te-
rugvorderen moeten de grens-
arbeiders een C-biljet invullen of
een elektronische aangifte voor
buitenlandse belastingplichtigen
doen.

Naar jaarlijkse gewoonte helpen we
de grensarbeiders bij het invullen van
hun C-biljetten. Dit jaar organiseren
we samen met Jong CD&V-Kinrooi
twee invulsessies, nl. op:

Uitstap Breendonk

Op zaterdag 24 maart orga-
niseert Jong CD&V-Kinrooi een
uitstap naar het fort van Breen-
donk en brouwerij het Anker te
Mechelen.

Men vertrekt om 8u op het Dorps-
plein te Kinrooi. Om 10u is er een
bezoek met gids aan het fort van
Breendonk. Het middagmaal is voor-
zien in de brasserie van brouwerij het
Anker. Men kan kiezen tussen een
Vlaamse stoverij of gebakken zalm. Na
het middagmaal volgt een rondleiding
en degustatie in de brouwerij.

De deelnameprijs bedraagt 25 euro,
te storten op rek. nr. 735-2225368-
79 van CD&V-Kinrooi met vermel-
ding welk middagmaal je verkiest. Je
inschrijving is enkel geldig na betaling.
Om je in te schrijven of voor meer
informatie kan je mailen naar
- koen-rutten@hotmail.com
- jo.brouns@telenet.be
- hubert.vaneygen@skynet.be.

Kinrooi.cdenv.be
Sinds enkele maanden heeft CD&V-Kinrooi een volledig
nieuwe website. Op de website vind je o.a. een beknopte
voorstelling van al onze mandatarissen.  Daarnaast kan je er

vrijdag 23 maart 2012 van 17 tot 20u
in De Borg (Kerkstraat 6) te Kessenich

zaterdag 7 april 2012 van 9 tot 12u
in het lokaal Op Sjeure (Smeetsstraat 13) te Molenbeersel.

Wat moet je zeker meebrengen? Alle attesten van inkomsten en uitgaven,
van beide partners;  namen en geboortedata van partner en kinderen; onze
berekening van vorig jaar en zeker de aanslag 2010 van de Nederlandse
belastingdiensten. Meer info? Bel Hubert Brouns (0497/542792), Jo Brouns
(0498/869578) of Hubert Van Eygen (0494/127470).

de stand van zaken van de lopende
dossiers in de gemeente Kinrooi
volgen en krijg je allerlei weetjes over
wat er zoal reilt en zeilt in Kinrooi en
binnen CD&V-Kinrooi.

Surf dus snel naar kinrooi.cdenv.be en
laat ons via onze facebook-pagina

weten wat je ervan vindt want sinds kort vind je ons
ook terug op facebook! Je kan natuurlijk ook de
hiernaast afgebeelde QR-code lezen met je gsm en
rechtstreeks naar onze website surfen.

“Website, facebook, QR-code...:
CD&V-Kinrooi is mee met de nieuwe media”

COLOFON
Redactie CD&V@Kinrooi:
Hubert Brouns, Jo Brouns, Linda Cox, Jan
Lamberigts,  Jan Vandeberg, Hubert Van
Eygen, Brecht Vanhoef, Pierre Van-
montfort.

v.u. Jan Vandeberg, Sweversveld 18, 3640
Kessenich

e-mail: hubert.vaneygen@skynet.be

Dankzij onze dienstverlening kunnen
vele grensarbeiders jaarlijks een bedrag
terugvorderen van de belastingdienst


