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Mensen helpen staat op de
eerste plaats voor CD&V-Kinrooi
Dienstbaarheid naar de bevolking staat altijd op de
eerste plaats bij CD&V-Kinrooi. Dat bleek ook dit jaar
weer tijdens het belastingdienstbetoon. Sinds maart
zorgde een ploeg van zo’n 15 CD&V-vrijwilligers voor
het invullen van de Belgische belastingbrieven en de
Nederlandse C-biljetten.
In de periode maart-mei werden een groot aantal Cbiljetten ingevuld voor de grensarbeiders en in mei en
juni volgden dan een massa Belgische belastingbrieven.
1043 belastingdossiers afgewerkt
Tijdens de verschillende invulsessies in onze kerkdorpen
(samen met ACV) werden 486 Belgische belastingdossiers
afgewerkt terwijl bij Hubert en Jo Brouns aan huis nog
eens 290 dossiers de revue passeerden.

Ook in Kinrooi (boven), Ophoven (onder) en Kessenich
hielpen we een groot aantal mensen met het invullen
van hun belastingbrief

Daarnaast werden maar liefst 267 C-biljetten van grensarbeiders ingevuld. In totaal komen we zo op 1043
belastingdossiers die werden afgewerkt!

Dat deze service geapprecieerd wordt blijkt duidelijk
uit het feit dat het aantal dossiers nog ieder jaar stijgt,
ondanks het feit dat meer en meer mensen hun
belastingbrief via ‘tax on web’ invullen.
Bedankt medewerkers
Via deze weg willen we in elk geval alle vrijwilligers die
meewerkten aan deze dienstbaarheid van CD&VKinrooi van harte bedanken.

{ Iedereen inbegrepen

{

De eerste invulsessie werd op 2 juni
in Molenbeersel georganiseerd

Een pluim voor de vrijwilligers
CD&V-Kinrooi wil blijven inzetten op initiatieven die het gemeenschapsleven stimuleren en
onze toeristische troeven uitspelen. Via deze weg willen we dan
ook alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten een pluim geven.
Rozendorp
Een eerste hoogtepunt deze zomer
was ongetwijfeld Geistingen Rozendorp. Geistingen werd uitgeroepen tot eerste rozendorp van
Vlaanderen.

Er was grote belangstelling voor de opening van Geistingen Rozendorp

De vele vrijwilligers van KVLV-Geistingen en Landelijke
Gilde Geistingen maakten er samen met de Rozenkring
Exclusief, Luc Van Esser en andere verenigingen én met
de ondersteuning van de gemeente Kinrooi, een prachtig feest van. Ondanks het slechte weer op zondag
kwamen toch zo’n 1000 geïnteresseerden kijken en
genieten van dit prachtige dorpsfeest.
Smakelijk Kessenich

veld te Kinrooi) en straatbarbecues. Ook de alom
bekende Molenfeesten in het laatste weekend van
juli, samen met de vele schuttersfeesten in onze
gemeente, zorgen voor een écht ‘zomergevoel’.
Het zijn allemaal initiatieven die gedragen worden door
een groot aantal vrijwilligers die het leven in onze
gemeente zoveel aangenamer maken. Zij krijgen van
ons allemaal de pluim van deze zomer.

Een week later startte aan het strand te Kessenich de
derde editie van Kessenich Smakelijk Grensgeval.
Ook hier zetten weer een groot aantal vrijwilligers
Kessenich op de kaart in het snoer van Maasdorpen.
Lekker van een brunch genieten aan de Maasplassen,
meerijden met de huifkar, deelnemen aan de fotozoektocht, met een gids de Sint-Martinuskerk en de
motte bezoeken, een boottochtje maken met de Paep
van Meinecom III of zelfs een echte vikingsnek, het
behoort nog allemaal tot de mogelijkheden tot het
einde van augustus.
En uiteraard had je op tal van plaatsen nog wijkfeesten
(o.a. de opening van het nieuwe buurthuis op Zielder-

Dankzij de vrijwilligersinzet floreert de buurtwerking
op Zielderveld te Kinrooi

Kessenich Smakelijk Grensgeval, vlak aan het water

{Vrijwilligers inbegrepen}

Er wordt hard gewerkt
In de voorbije maanden zijn een aantal dossiers na jarenlange voorbereiding zichtbaar geworden voor onze inwoners. Op deze bladzijde
zetten we op een rijtje welke werken er momenteel in Kinrooi in
uitvoering zijn.
Gemeenschapscentrum
De kelder van het nieuwe Kinrooise gemeenschapscentrum in
Molenbeersel was bijna voltooid bij
het begin van het bouwverlof. Einde
augustus zal men met de bovengrondse metselwerken beginnen.

opbreken van de weg tussen de
Manestraat en de rotonde aan de
Drietak. De opleveringsdatum voor
de werken in de 1ste fase is 6 december. De Breeërsteenweg tussen
Kinrooi en Bree krijgt ook een
nieuwe bovenlaag. Deze werken
werden op 20 juli aanbesteed.

Broek-, Truyenen Hogerstraat
Zoals je kan zien op de onderstaande foto is de Broekstraat te Kinrooi
klaar.
In de Truyen- en Hogerstraat te
Molenbeersel zijn de wegenwerken nog volop aan de gang.

De kelder van het gemeenschapscentrum krijgt stilaan vorm

De heraangelegde Broekstraat

Vier sociale verkavelingen

Breeërsteenweg

Kinderopvang

De werken aan de Breeërsteenweg
tussen het centrum van Kinrooi en
de rotonde aan de Drietak worden
volgens schema uitgevoerd. Na het
bouwverlof begint men met het

Het nieuwe onderkomen voor de
buitenschoolse kinderopvang krijgt
stilaan vorm en zal na het bouwverlof ‘onder dak’ zijn. Voor meer
informatie over dit project, zie verder in dit nummer.

De Breeërsteenweg
in de buurt van ‘t Ankerpunt

Sporthal Kinrooi
De gemeente bouwt samen met de
‘middenschool’ (het vroegere Heilig
Graf) een nieuwe sporthal, in de
nabijheid van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang te Kinrooi.
De werken starten na het bouwverlof.

De verkavelingen in Kessenich en
Molenbeersel zijn door de verschillende bevoegde instanties
beoordeeld en kunnen nu definitief
worden uitgetekend.
In Meytersveld te Kinrooi heeft de
sociale bouwmaatschappij Landwaarts alle gronden aangekocht om
een verkavelingsplan in te dienen
bij stedenbouw.
In Ophoven zal binnen afzienbare
tijd het woonproject Van Esser
worden gerealiseerd.
Nieuw containerpark
Naast het gemeentehuis komt er
een nieuw containerpark. De
bouwvergunning daarvoor is goedgekeurd zodat de aannemer in
september kan starten.
Afwerking recreatiegebied
Vissenakker-Boterakker
Na een lange weg om alle vergunningen te bekomen, zullen de
werken in september starten.

{Harde werkers inbegrepen}

Zij staan voor u klaar,
ook nà 14 oktober

Carine op ‘t Roodt

In onze vorige nummers stelden we u al een aantal kandidaten voor
die op 14 oktober op de CD&V-lijst staan. Naast jongeren, geheel
nieuwe gezichten en al meer ervarenen staan er op onze lijst uiteraard
ook een aantal mensen die zich al een aantal jaren hebben ingezet
voor onze gemeenschap. In dit nummer stellen we u een aantal van
die kandidaten voor.

Wim Rutten

Jackie Rietjens
Carine op ’t Roodt uit Molenbeersel (47) werd in 2000 voor het
eerst verkozen en is sindsdien schepen van ruimtelijke ordening en leefmilieu. Zij is gehuwd met Raymond
Corstjens en moeder van Marie,
Wouter en Pieter. Zij heeft er hard
voor geijverd om in Kinrooi nieuwe
bouwmogelijkheden te creëren. Zij
heeft een advokatenpraktijk in Molenbeersel.

Jos Vandewal

Wim Rutten (53) uit Kessenich
werd in 2000 een eerste keer verkozen in de Kinrooise gemeenteraad.
Sindsdien is hij schepen van financiën,
landbouw en economie. Hij is gehuwd
met Annemie Linssen en vader van
Koen, Toon, Bram en Thijs. Hij is lid
van de raad van bestuur van Interaqua, bestuurslid van de Watering
Grootbroek, bestuurslid van de CIRO en voorzitter van AGB-Kinrooi.
Van opleiding is hij landbouwingenieur.
Hij wil de financiën van onze gemeente als een goede huisvader blijven beheren (enkel lenen voor langlopende projecten én naargelang
onze draagkracht) én de lokale landbouw stimuleren via onder andere
de nieuwe Agropolis.

Molenbeerselaar Jackie Rietjens
(45) is gemeenteraadslid sinds 2001.
Hij is getrouwd met Claudia Dirckx
en vader van Seppe en Fleur. Hij is
bestuurder bij Marec, voorzitter van
PWA- en DOK-Kinrooi en lid van
het provinciaal bureau en sectorcomité van de Vlaamse Watermaatschappij.
Hij zet zich in voor tal van verenigingen en organisaties zoals vzw
Molenzorg en Molenmuseum, Levende Molens Limburg vzw, Chiro
Jochimo en VVV-Kinrooi. Hij wil
vooral de nadruk blijven leggen op
lokale tewerkstelling én maximale
ondersteuning van het verenigingsleven. Beroepsmatig is hij actief als
onderhoudsmechanicien.

Jos Vandewal (57) woont in Kinrooi.
Hij werd in 2006 verkozen tot gemeenteraadslid. Hij is vader van drie
volwassen kinderen. Vanuit de gemeente is hij bestuurder bij Infrax
en lid van de politieraad.

{Kandidaten inbegrepen}

Als muzikant is hij bijna 50 jaar lid
van fanfare De vrijheidszonen van
Kinrooi. Jarenlang was hij voorzitter
van de Landelijke Gilde van Kinrooi,
momenteel is hij nog ondervoorzitter. Ook op sportief vlak is hij
actief als lid van de toeristenclub ‘Rust
Roest’.
Ook in de toekomst wil Jos blijven
ijveren voor een efficiënt werkende
gemeente.

Jan Tielens

Haar politieke aandacht gaat vooral
uit naar het behouden en stimuleren
van het rijke culturele leven in Kinrooi. Ook Kinrooi verder helpen
uitbouwen als een aantrekkelijke
woon- en leefgemeente voor jonge
gezinnen, met o.a. aandacht voor
kinderopvang, mobiele speelstraten
en veilige schoolomgevingen is helemaal haar ding.

Mathieu Smeets

Mathieu Smeets (49) uit Molenbeersel werd in 1995 een eerste
keer verkozen tot gemeenteraadslid. Hij is gehuwd met Ann Janssen
en is vader van Tomas en Vincent. Hij
is leraar in het technische onderwijs.

Ophovenaar Jan Tielens (53) zetelt
in de gemeenteraad sinds 2007. Hij
is getrouwd met Lieve Boonen en
vader van Dries en Bram. Hij is bestuurder bij Marec. In zijn vrije tijd is
hij bestuurslid van Excelsior Ophoven
en lid van de Visserclub Hoop en
Geduld en de Maasvissers. Dienstbaarheid staat bij hem hoog in het
vaandel. Beroepsmatig is hij actief als
machinist bij Eurogri Geistingen. Op
Jan kan iedereen rekenen.

Anita Meerten

Nicole Stakenborg

Mathieu is CD&V-fractieleider in de
gemeenteraad, ondervoorzitter van
de sociale bouwmaatschappij Ons
Dak, lid van de politieraad Noordoost-Limburg en bestuurder van
AGB-Kinrooi. Daarnaast is hij voorzitter van de Molenbeerselse Landelijke Gilde. Verder is hij lid van het
dagelijks bestuur van CD&V-Kinrooi,
bestuurder van de vereniging sympathisanten oud-strijders Molenbeersel
en lid van het oudercomité van het
Biotechnicum Bocholt.
Hij wil de nadruk leggen op lokale
landbouw en economie in de gemeente. Verder blijft zijn aandacht
gaan naar betaalbaar wonen, evenals
goed onderhoud van wegen en infrastructuur en de ondersteuning van
de verenigingen.

Zij is onderwijzeres binnen de Kinrooise Scholengemeenschap. Zij is
lid van de Kinrooise bibliotheekraad,
Jong CD&V en de welzijnsraad. In
haar vrije tijd engageert ze zich op
en naast het podium bij carnavalsvereniging de Gaaplepels.

Nicole Stakenborg (30) neemt
voor de tweede keer deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Zij is
afkomstig van Kessenich maar woont
in Molenbeersel, is gehuwd met Stefan Wagemakers en is de mama van
Bjarne.

Anita Meerten (51) uit Molenbeersel werd in 2000 een eerste
keer verkozen. Zij is afkomstig van
Geistingen maar woont al meer dan
20 jaar in Molenbeersel.Van 2001 tot
2006 was zij schepen van burgerzaken, cultuur, welzijn, jeugd en sociale zaken. In 2007 werd zij OCMWvoorzitster en schepen van welzijn.
Zij is getrouwd met Fred Truijen en
is moeder van Eline en Hans. Haar
grootste bekommernis is het welzijn
van alle inwoners van de gemeente,
maar vooral de meest zorgbehoevenden en de bewoners van het
woonzorgcentrum. De nieuwbouw
en uitbreiding van het woonzorgcentrum is voor haar dé uitdaging
voor de komende jaren.

{Kandidaten inbegrepen}

Buitenschoolse kinderopvang
Buitenschoolse kinderopvang is
altijd een prioriteit geweest voor
CD&V-Kinrooi. We vinden het
belangrijk dat mensen die gaan
werken met een gerust hart hun
kind kunnen toevertrouwen aan
professionele medewerkers.
Kwaliteit stond en staat voorop.
Het team van begeleidsters
maakt dit voor ons waar, zo blijkt
uit de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête telkens weer.

Zicht op het centrale gedeelte van de nieuwe BKO
“In de loop der jaren heeft Kind &
Gezin steeds strengere normen
uitgewerkt, vooral op infrastructureel vlak. Daarnaast is de kinderopvang de sterkst groeiende dienst
van de gemeente.
Deze twee factoren deden ons
nadenken over de toekomst van de
kinderopvang in onze gemeente.
Wij vroegen de bevoegde schepen
Sylvie Vanmontfort hoe men
naar de toekomst toe deze steeds
groeiende dienst verder zal uitbouwen.

Het was duidelijk dat onze drie
huidige locaties niet aan de strenge
normen konden voldoen, en een
verbouwing of nieuwbouw drong
zich op”.

Kwaliteit staat voorop
“Ideaal zou natuurlijk zijn als we in
elk kerkdorp een kinderopvang
konden realiseren, maar als je al de
normen en eisen van Kind & Gezin
in acht neemt, dan kan je enkel
maar concluderen dat dit voor een
kleine landelijke gemeente als de
onze niet realiseerbaar is, zonder
aan kwaliteit in te boeten.
En kwaliteit, dat vinden we nu juist
heel belangrijk. Om die kwaliteit te
kunnen garanderen, en het toch
betaalbaar te houden voor onze bevolking, hebben we gekozen voor
één centraal Speelnestje”.
Open structuur
“Het gebouw werd met heel veel
aandacht voor de noden van kinderen ontworpen, waarbij we zijn uitgegaan van de verschillende leeftijdsgroepen. Het nieuwe gebouw
zal aangenaam ogen door zijn ruimtelijke open structuur.

Een impressie van de nieuwe kinderopvang

{Kinderen inbegrepen}

Wij geloven heel erg in de aantrekkelijkheid van de nieuwbouw, waardoor we kunnen stellen dat elk

kind, van welke leeftijdsgroep dan
ook, zich er kan thuis voelen, zich
kan ontplooien, zich kan ontspannen, er tot rust kan komen, actief
kan bezig zijn, sociale vaardigheden
leert, kortom, alles kan doen wat
een kind na school zoal wil doen”.
Vervoer
“Een centrale kinderopvang bete-

kent echter ook dat er vervoer
nodig zal zijn. De ervaring leert ons
dat de kinderen het niet zo’n
probleem vinden om een ritje te
maken met een busje. Integendeel,
ze vinden het vaak juist leuk.

en aangename omgeving en met
ons team van heel gemotiveerde
begeleidsters zullen de kinderen
van Kinrooi graag naar het Speelnestje komen”, aldus schepen Sylvie Vanmontfort.

Toch willen we ervoor zorgen dat
de tijd in het busje tot een minimum beperkt wordt. In een mooie

Snelbussen blijven rijden
Samen met vele Maaslanders was Jo Brouns verbolgen over de
oorspronkelijke beslissing van De Lijn om de snelbussen vanuit het
Maasland en Noord-Limburg op 1 augustus af te schaffen. Van meet
af aan heeft hij zich hier fel tegen verzet en zowel in de provincieraad
als bij de interkabinettenonderhandeling blijven aandringen op het
behoud van deze snelbussen om te vermijden dat onze regio volledig
zou geïsoleerd raken.
Hij is dan ook bijzonder blij dat hij
samen met zijn Maaslandse collega’s

over de politieke grenzen heen het
behoud van deze bussen heeft kun-

nen afdwingen. Na overleg werkte
De Lijn een voorstel uit waarbij het
huidige aanbod kon behouden blijven mits een aangepast tarief.
Voor studenten wordt een ‘studentenbiljet Limburgse snelbussen’ geïntroduceerd, dat 3,50 euro
kost en geldig is voor één enkele
rit, ongeacht de afstand.

Jo Brouns is samen met zijn collega-politici blijven aandringen op het behoud van de snelbussen

{Reizigers inbegrepen}

Info-avond over
sociale media
Op 12 juli organiseerde CD&V-Kinrooi voor de
kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen een
info-avond over de nieuwe ‘sociale media’ zoals onder
andere Facebook en Twitter.
Wim Lenaers, diensthoofd ondersteunende diensten en
HR-medewerker van CD&V Nationaal, bracht op een zeer
duidelijke manier in kaart wat er zoal te beleven is in de
nieuwe sociale media op internet.
Hij stelde de verschillende mogelijkheden zoals Facebook,
Twitter, Linkedin voor en wees op de voor- en nadelen van
deze media.

Bedankt Wouter Beke
Onze nationale voorzitter heeft er samen met
de ganse regering een vruchtbaar politiek jaar
op zitten. Volgende actiepunten werden samen
gerealiseerd:
- BHV is gesplitst.
- Het tekort op de begroting is teruggedrongen
onder 3 %.
- Als een van de enige regio’s in Europa heeft Vlaanderen al voor het 2de jaar op rij een begroting in
evenwicht. Het vertrouwen van de internationale
markten is hierdoor dermate gestegen dat de
staatsrente op 10 jaar historisch laag staat. Gevolg?
Ons land behoort opnieuw bij de top in Europa.
- De energiezekerheid is gegarandeerd door één
kerncentrale langer open te houden.
- De nationaliteitsverwerving en gezinshereniging
wordt verstrengd, de schijnhuwelijken aangepakt
en de snelbelgwet wordt afgeschaft.
- Het decreet Vlaamse Sociale Bescherming legt de
basis voor een Vlaamse sociale zekerheid.
- Eén unieke vergunning vervangt de bouw- en
milieuvergunning: een vereenvoudiging van de
vergunningsprocedure.
- Met 14 grote werven wordt dit jaar 140 kilometer
autosnelweg veiliger.

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

Jo Brouns overhandigde een geschenk aan Wim Lenaers
als dank voor zijn boeiende uiteenzetting.

v.u. Jan Vandeberg, Sweversveld 18, 3640 Kessenich
e-mail: hubert.vaneygen@skynet.be

Kinrooi.cdenv.be
Sinds het begin van dit jaar 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 de stand van zaken van de lopende dossiers in de gemeente Kinrooi volgen en krijg je allerlei weetjes over
wat er 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.

{Sociale media inbegrepen}

