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Ondanks het feit dat alle lokale besturen sterk
moeten besparen én ondanks de lage personenbelasting (met 6% heeft Kinrooi nog altijd
één van de laagste belastingen van Vlaanderen)
en grondbelasting in Kinrooi kunnen we voor
de volgende jaren toch een aantal mooie projecten op de rails zetten. We hebben hiervoor
maximaal Vlaamse en provinciale subsidies
kunnen binnenhalen. “Daarenboven voorzien
we vandaag in de meerjarenplanning (tot 2019)
geen enkele nieuwe lening!”, aldus schepen van financiën Wim Rutten.
In 2016 zullen we een nieuwe technische dienst bouwen. Het dossier van
de riolering in het buitengebied (2 miljoen euro!) wordt verder afgewerkt
en ook het project Agropolis krijgt stilaan meer vorm: meer dan 5,6 miljoen
euro is voorzien vanuit Vlaamse en provinciale SALK-subsidies (dit is het
programma dat initiatieven ondersteunt die nieuwe werkgelegenheid creëren
n.a.v. de sluiting van Ford Genk) en het grindfonds! Daarnaast zal er gestart
worden met de optimalisatie van de infrastructuur
in en rondom onze jachthaven om het KinJoyproject te realiseren (4 miljoen euro).
OCMW
“De integratie van het OCMW binnen de gemeente
gaat verder”, aldus OCMW-voorzitster Anita
Meerten. “Hiervoor zullen een aantal aanpassingen
in het gemeentehuis moeten worden uitgevoerd”.
De werken aan de uitbreiding van het rusthuis zullen in het voorjaar van 2015 starten (de geraamde

Vergeet niet je in te schrijven voor onze
krokusbrunch op 8 februari (zie pagina 3)

Woordje
van de
voorzitter
“Politiek is niet alleen het verwerven
van stemmen en macht. Je moet met
die stemmen en macht ook dingen
doen”.
We zijn in Kinrooi niet zomaar een
partij, we zijn een groep van harde
werkers die langzaam maar zeker
hun doelstellingen halen. Ons verhaal is er eentje van inhoud, waarin
het individu, het gezin en de meest
kwetsbare mensen voorop staan.
Onze CD&V-mandatarissen hebben uw vertrouwen gekregen met
authenticiteit en met een uniek en
oprecht verhaal, met een geschiedenis van hard werken en luisteren
naar de mensen. Dat is altijd zo
geweest en dat zal altijd zo blijven.
Ik hoop dat mensen die hier wonen
of die onze mooie gemeente bezoeken blijven zeggen dat Kinrooi
een zorgzame gemeente is waar het
goed is om te wonen en een gemeente is die mensen echt verbindt.
Aan iedereen wens ik een deugdzaam, gezond en vooral gelukkig
2015 toe!
Jan Vandeberg
voorzitter

{ Gelukkig nieuwjaar!

{

22 miljoen euro
aan investeringen
in onze gemeente!

kosten bedragen 11 miljoen euro
waarvan 6 miljoen Vlaamse subsidies).

beersel. Ook in 2015 komen er nieuwe speeltoestellen in Scheymanshof
en aan de sporthal te Kinrooi.

en zullen we bijkomende woongelegenheid creëren via het RUP Geistingen.

Infrastructuur

Wonen

Verleden en toekomst

Jaarlijks zullen de nodige budgetten
worden vrijgemaakt voor bestrijkingen en overlagingen en in 2015 zullen
er stoepen worden gelegd in Zielderveld te Kinrooi.

We gaan verder met de ontwikkeling van de woonRUP’s (RUP = ruimtelijk uitvoeringsplan) in Molenbeersel en Kessenich. Verder zullen we
gronden aankopen in het kader van
het RUP bedrijvigheid (met onder andere de uitbreiding van de ambachtelijke zone Leuerbroek).

De bergruïne en de omgeving rond de
motte te Kessenich zal gerestaureerd en vakkundig ontsloten worden.

In 2017 staat de herinrichting van de
Kloosterstraat, Melkerijstraat en Processieweg op het programma en in 2018
zijn er nieuwe stoepen voorzien in
de Zandbosstraat en aan het rusthuis én in het Meuleveld te Molen-

Daarnaast zullen we enkele bouwplaatsen verkopen aan de huidige
technische dienst en in Zielderveld

Om het ‘Agropolis’-gebied te ontsluiten vanuit Kessenich zal de toegangsweg van de kerk tot aan het
bastion aan de Maasplassen (dat nu
al vorm krijgt, zie foto hieronder)
worden aangekocht.

Infrastructuur Agropolis wordt zichtbaar!
Agropolis is het landbouwbedrijventerrein,
naast de grote grindplas in Kessenich en Geistingen, met plaats voor vernieuwende landen tuinbouwactiveiten die op termijn aan een
aantal landbouwers een alternatieve of bijkomende kostwinning moeten garanderen en
die voor de bevolking niet alleen werk maar
ook nieuwe gezonde voeding moeten opleveren.
Op het terrein zelf worden in 2015 de hoofdwegen en de nutsleidingen aangelegd (hiervoor
krijgen we 1,25 miljoen euro vanuit het SALK)
zodat we hopelijk vanaf 2016 de eerste bedrijven

Het bastion wordt herkenbaar in het landschap

kunnen verwelkomen. Onze projectmanagers zijn vandaag al bezig met
het zoeken naar geschikte activiteiten in het kader van vernieuwende
en duurzame land- en tuinbouw.
vzw Boterakker zal als eerste zelf
een zogenaamd ‘agrarisch verzamelgebouw’ bouwen. Dit is een complex waarin 750 m² ruimte is voor
kantoren, bezoekersopvang, vergaderingen, eetgelegenheid enz.

De basisinfrastructuur van
Agropolis krijgt nu stilaan vorm

Verder is er een bedrijfshal van 1000
m² aan gekoppeld - uitbreidbaar tot
2000 m² - waarin vernieuwende
startende bedrijven een werkplek
kunnen organiseren in afwachting

van een definitieve keuze voor een
grotere investering elders op het
terrein.
Ook is hier mogelijk plaats voor de
stalling en het onderhoud van de
landbouwmachines die door de machineringen van Kinrooi en Molenbeersel worden uitgeleend.
De kostprijs wordt geraamd op een
kleine 2 miljoen euro. De provincie Limburg betaalt hiervan 835.000
euro via het SALK. Verder wordt
steun gezocht bij het agentschap
ondernemen en de rest wordt door
vzw Boterakker zelf gefinancierd.

{uw toekomst inbegrepen}

Krokusbrunch
In feestzaal Oppenhof te Kessenich bieden wij je op zondag 8 februari
van 10 tot 13u een lekkere Krokusbrunch aan. Voor de prijs van 15
euro per persoon (drank inbegrepen, kinderen van 6 tot 12 jaar 7,5
euro; jonger dan 6 jaar gratis) kan je komen meegenieten van onze
traditionele familiebrunch.

zondag 8 februari
van 10 tot 13u
Oppenhof Kessenich

We hebben volgende hapjes op het
menu gezet:
- broodassortiment, met croissants,
koffiekoeken en ontbijtkoeken,
- Agnes Sorelsoep,
- gegrilde beenham champignon,
- spek met eieren, balkenbrij met appelen en huisgemaakte rauwe ham
met meloen,
- bijhorende saladebar en fruitmand,
- diverse soorten beleg, paté, siroop,
confituur,
- koffie, thee, fruitsap, frisdranken,
bieren.
Gelieve je bijdrage te storten
op rek. nr. 735-2225368-79 van
CD&V-Kinrooi, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi, met de
vermelding van ‘brunch x het
aantal personen’.

Ook jij kan lid worden van
CD&V-Kinrooi
Wie lid wil worden van CD&V-Kinrooi kan dat door het lidgeld te storten
(zie voor de tarieven het lijstje hiernaast) op de ledenrekening van
CD&V-Kinrooi, nl. BE69 7352 2253 6778 met de vermelding ‘lidgeld
2015’.
Zo word je opgenomen in de grote ledenfamilie van CD&V-Kinrooi (maar
liefst 500 leden!) en houden we je regelmatig op de hoogte van onze acties
en activiteiten en krijg je regelmatig zowel de nationale als provinciale en
locale informatiebladen.
Je kan je natuurlijk ook altijd elektronisch aanmelden.
Dat doe je best via https://mijn.cdenv.be/apply/.

Tarieven?
hoofdlid
bijlid
75+, gehandicapten

12 euro
6 euro
6 euro

familietarief

25 euro

V&M extra
Senioren extra
Jong CD&V extra

2,5 euro
1 euro
2,5 euro

{alle leden inbegrepen}

DOK groeit en bloeit!
Sinds vorig jaar is CD&V-gemeenteraadslid Jeannine Veugelaers voorzitster van de raad van bestuur van de Dienstenonderneming Kinrooi
(kortweg DOK vzw PWA). Deze vzw stelt méér dan 70 mensen tewerk.
Hoog tijd dus om de voorzitster te interviewen over de werking van
deze dienst én de toekomstperspectieven.
CD&V@Kinrooi: “Jeannine, wat
doet DOK eigenlijk?”
Jeannine: “DOK is een dienstencheque-onderneming voor de inwoners van Kinrooi en omstreken die
extra hulp willen inschakelen voor
huishoudelijk werk, de strijk en het
mindervalidenvervoer.
DOK is opgestart vanuit de vzw
PWA en bestaat ondertussen al 10
jaar. In 2004 zijn we gestart met 8
huishoudhulpen. Vandaag zijn er
dat ongeveer 70. Ze werken in 378
ver-schillende gezinnen.”
CD&V@Kinrooi: “Maar jullie leveren niet alleen huishoudhulpen?”
Jeannine: “Wij zijn inderdaad ook
met een strijkdienst opgestart. Momenteel werken 5 strijksters in ons
strijkatelier. Zij combineren soms
het strijkwerk ook met de poetsdienst. Het frisgewassen linnengoed
wordt door de klant zelf binnengebracht en opgehaald. Klanten binnen
Kinrooi kunnen echter ook gebruik
maken van de gratis ophaaldienst
van DOK. De strijk wordt nadien dan
ook weer gratis bij je thuis afgeleverd.
Voor deze goed uitgebouwde strijkdienst zien we nog steeds een duidelijke groei.”

ondersteunen van onze werkneemsters zijn. Zij zijn tenslotte diegenen
die voor de inkomsten zorgen voor
ons bedrijf”.
CD&V@Kinrooi: “Jullie raad van
bestuur bestaat uit 14 leden waarvan
er vier werden afgevaardigd vanuit
CD&V-Kinrooi. Wie zijn zij?”
Jeannine: “Vanuit CD&V-Kinrooi
werden Marion Sniekers, Nicole Stakenborg (secretaris), Christiane Van
Eygen (penningmeester) en ikzelf
(voorzitter) afgevaardigd. Daarnaast
fungeert Jan Vandeberg (die afgevaardigd is vanuit Unisoc) als ondervoorzitter”.

Een mooi voorbeeld hiervan is het
vervoer van de jongeren die naar de
dagopvang van het ’t Heemke gehaald
en teruggebracht worden. Hier zitten we toch aan een maximale bezetting. Deze diensten worden samen
met een sterk team van bedienden
en medewerkers georganiseerd. Zij
zorgen er samen voor dat er kwaliteitsvol gewerkt wordt”.
CD&V@Kinrooi: “En wat is jullie
ambitie voor de toekomst?”

CD&V@Kinrooi: “En jullie organiseren ook mindervalidenvervoer?”

Jeannine:“Wij willen graag ‘de’ werkgever van Kinrooi zijn waar medewerkers fier zijn om voor te werken
en waar klanten super tevreden zijn.
We zetten sterk in op de kwaliteit
van onze dienstverlening. Binnen
elke dienst ligt de klemtoon op vertrouwen, een goede service en een persoonlijke aanpak.

Jeannine: DOK organiseert inderdaad ook nog mindervalidenvervoer.
Momenteel doen 30 vaste klanten
een beroep op dit vervoer en verzorgen twee chauffeurs deze ritten.

De zoveelste prijsstijging van de
dienstencheques maakte het ons
echter niet gemakkelijker, maar de
voornaamste doelstelling van onze
onderneming zal dan ook het goed

Meer info?

DOK vzw PWA Kinrooi
Breeërsteenweg 122
3640 Kinrooi
089/703815
dok.kinrooi@pwa-dok.be
www.pwa-dok.be

{werkgelegenheid inbegrepen}

Erf-goed!
Zopas werd het onlangs gerestaureerde Slichtenhof in Molenbeersel in gebruik genomen door
de Geschied- en heemkundige
kring van Kinrooi. Sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak
was verantwoordelijk voor de
restauratie.
In overleg met de gemeente Kinrooi zocht Ons Dak een ‘sociale’
functie voor deze prachtige geklasseerde hoeve. Aangezien de
heemkring het behoud van ons
Kinrooise erfgoed én het toegankelijk maken ervan voor het grote
publiek als hoofdtaak heeft, is de

vereniging de ideale huurder van dit
historische pand. Op de foto zie je
Mathieu Smeets, voorzitter van

Mark Cursief
Luc de Vos is drie
dagen dood en
mijn hoofd zit nog
vol melancholie. De
aard van het beestje, want Luc vertolkte met Gorki’s
proza een deel van mijn jeugd. Jeugdsentiment komt dan al snel om de
hoek kijken bij het heengaan van een
volksfiguur.
“Zie je het zitten om een cursiefje
te schrijven, over twee jaar gemeenteraad?” vraagt Hubert via de digitale
postbus. Bij een terugblik op mijn
‘maiden years’ als gemeenteraadslid
is melancholie niet bepaald een goede katalysator. In de bestuurs- en
fractievergaderingen en tijdens de
maandelijkse samenkomst in onze
raadzaal staat de blik namelijk vooral op het heden en de toekomst gericht. Toch zeg ik volmondig “Ja” op
zijn vraag. Melancholie kan snel wegebben, als je een keer niet zelf kookt
maar voor een pak Kinrooise friet
gaat!

Ook als gemeenteraadslid vliegt de tijd.
Een flard geleden was het zomer, nu is
het winter en koud. Toen, in januari
2013, begon ik vol enthousiasme aan
een nieuwe uitdaging. Nu kabbelen we
richting ‘halverwege’, met af en toe een
stroomversnelling, maar nooit gevaarlijk. Je leest het goed, elk woord is
doelbewust gekozen.
De slogan ‘Opwindend. Rustig.’ dekt
eigenlijk ook de lading wat gemeenteraden betreft. Dat komt ervan als je in mijn ogen - goed bestuurt. Degelijk
bestuurt, met een meest ruime kijk op
onze fusie in haar geheel. Met de meest
ruime kijk op Limburg, Vlaanderen en
België, in een nog steeds muterende,
met momenten enerverende en af en
toe shockerende maatschappij. Dat
zorgt nu eenmaal voor rust, vermijdt
chaos en willekeur.
Soms heb ik het gevoel dat anderen je
op twee verschillende manieren gaan
bekijken, eens je met beide voeten in
de politiek staat. Mark de medemens,
en Mark de politicus. De ene speelt in

Ons Dak, die dit dossier voor ons
heeft voorbereid, op het binnenplein van Slichtenhof.

hetzelfde team, wat dat team ook
mag zijn, de ander is politicus en dat
woord zegt al genoeg. De ene mag
een keer uit de band springen en de
ander wordt geacht ten alle tijden het
keurslijf te dragen.Witte jas met mouwen zonder gaten. Het verschil is 10
pinten op een fijn feestje...
Dus, beste lezer, als je me ‘n keer treft
in het Kinrooise nachtleven, bedenk
dan dat er diep vanbinnen bij elke
politicus (wat klinkt dat woord trouwens zwaar in een ‘gemeentecontext’) ook een medemens schuil gaat.
En als je dan naast me komt zitten,
me een goeiedag én een zinssnede
uit één van de liedjes uit het oeuvre
van Gorki toewerpt, dan drinken we
er eentje!
“Dat het ook ‘iets van humor’ mocht
bevatten”, gaf Huub me nog mee in
zijn mail. Wel, ook humor is met momenten onderdeel van een gemeenteraad. Geert Hoste, maar dan zonder de massa toeschouwers, de uitverkochte zalen. Geert Hoste. Of
Bassie? Maar: met momenten...
Mark Hoedemakers 

{uw verhaal inbegrepen}

Kinrooi doet het
met één schepen minder!
Omwille van gezondheidsredenen treedt Jacky Daemen vanaf 1 januari
2015 terug als schepen van ruimtelijke ordening, personeel, onderwijs,
huisvesting en informatica. Hij zal in het schepencollege niet vervangen
worden. Hiermee wil de Kinrooise beleidsploeg het signaal geven dat
er niet alleen langs personeelskant en qua werkingskosten kan bespaard worden maar ook op beleidsniveau. Jacky Daemen blijft echter
wel gemeenteraadslid en wordt zelfs voorzitter van die gemeenteraad.
In het kader van de noodgedwongen besparingen waarmee alle gemeentebesturen momenteel geconfronteerd worden, besliste de beleidsploeg van deze gelegenheid
gebruik te maken om het voortaan
met één schepen minder te doen.

Aan de bevoegdheidsportefeuille
van Jos Vandewal, schepen van
Openbare Werken, mobiliteit en
technische dienst wordt de bevoegdheid huisvesting toegevoegd.

De bevoegdheden van Jacky Daemen worden verdeeld over de andere schepenen. Hiermee anticipeert de gemeente op de nieuwe
regelgeving voor lokale besturen die
bepaalt dat Kinrooi vanaf 2019 één
schepen minder krijgt.
Bevoegdheidsverdeling
Wim Rutten wordt de nieuwe
eerste schepen en krijgt er naast financiën, lokale economie, leefmilieu,
landbouw, tewerkstelling en kerkfabrieken de bevoegdheid onderwijs
bij.
Sylvie Vanmontfort neemt de bevoegdheid ICT en automatisering
over.

Jacky Daemen in De Stegel
te Molenbeersel
van cultuur, bibliotheek, toerisme,
infrastructuurwerken, feestelijkheden en informatica.
Burgemeester Jo Brouns neemt de
bevoegdheden ruimtelijke ordening
en personeel voor zijn rekening.
Voorzitter gemeenteraad

In 2009 werden zijn bevoegdheden
cultuur, bibliotheek, toerisme en feestelijkheden vervangen door openbare werken, groendienst, containerpark en seniorenzorg.

Aangezien het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet
dat de burgemeester vanaf 2019
géén voorzitter meer mag zijn van
de gemeenteraad maken wij van deze
verschuiving gebruik om nu al die
aanpassing te doen door Jacky Daemen voorzitter te maken van de
gemeenteraad.

Na de recentste gemeenteraadsverkiezingen werd hij als eerste schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, personeel, onderwijs, huisvesting en informatica.

Politieke loopbaan

Dat zijn ongetwijfeld eigenschappen
die hem goed van pas zullen komen
bij zijn nieuwe functie van voorzitter
van de gemeenteraad!

Jacky Daemen werd in 2000 een
eerste keer verkozen op de CD&Vlijst en werd in 2001 OCMW-voorzitter. In 2007 werd hij schepen

Jacky staat bekend om zijn grote
dossierkennis, luisterbereidheid en
grote dosis diplomatie.

{schepenen inbegrepen}

Overgangsmaatregelen goedgekeurd
bij vervroegd pensioen grensarbeiders
Vice-eersteminister en minister van werk, economie en consumenten
Kris Peeters (CD&V) heeft er - na aandringen van onder andere Jo
Brouns - voor gezorgd dat elke grensarbeider die voor 31 december
2014 zijn pensioenaanvraag met het oog op opname van het pensioen
binnen de 12 kalendermaanden na de aanvraag kan doen, nog onder
de oude regels zal vallen.

Twee amendementen

“Dit betekent dus ook dat degene die
in 2014 deze aanvraag kan doen,
maar beslist om langer te werken, ook
van de oude voorwaarden blijft genieten”, aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke, “dat noemen we het vastklikken van het recht”.

Zo zal het grensarbeiderspensioen
of ‘intern-recht-pensioen’ (dat vroeger al kon ingaan vanaf 60 jaar) in de
toekomst pas kunnen in gaan van
het moment dat de grensarbeider
effectief op pensioen kan gaan in het
voormalige werkland.

Voorgeschiedenis

Bij de berekening van dit internrecht-pensioen wordt in de toekomst daarenboven ook rekening
gehouden met mogelijke bedrijfspensioenen die de betrokken grensarbeider ontvangt waardoor de ‘bijbetaling’ veel lager zal zijn dan nu het
geval is.

“Die overgangsmaatregel houdt in dat
de betrokkenen die tot en met 31 december 2014 in de mogelijkheid zijn
om een pensioenaanvraag te doen met
het oog op een opname van het ‘grenswerknemerscomplement’ binnen de 12
kalendermaanden, na de pensioenaanvraag, onderworpen zullen blijven
aan de reglementering zoals die bestaat vóór 1 januari 2015".

In het regeerakkoord werd nogal
wat gesleuteld aan de regeling rond
(vervroegde) pensioenen. Ook de
grensarbeiders zullen geconfronteerd worden met nieuwe regelingen.

“Na ons sterk aandringen werden zopas twee amendementen goedgekeurd
waardoor er een overgangsmaatregel
van kracht is”, aldus burgemeester Jo
Brouns.

Voor meer informatie hierover kan
je altijd contact opnemen met Jo
Brouns via 0498/869578.

Grensarbeid

Jo Brouns tijdens een infoavond over grensarbeid in april 2014

{grenzen inbegrepen}

Activiteitenkalender
8 februari 2015, 10-13u, Oppenhof
Krokusbrunch
28 februari 2015, 9-13u
Ledenwervingsactie
6 april 2015
Bezoek Torenkruiers- en
brouwerijmuseum Bocholt
CD&V-Senioren
5 mei 2015
Bezoek koninklijke serres te Laken en
‘rijkswacht te paard’ Brussel
CD&V-Senioren
In de periode februari/april zullen we nog een aantal
invulsessies voor C-biljetten en info-avonden
organiseren over de gewijzigde wetgeving in
Nederland betreffende de intrestaftrek e.a.
Uiteraard volgen in mei/juni nog een aantal invulsessies voor de Belgische belastingbrieven. De
juiste data worden nog meegedeeld.

Contact?
voorzitter
Jan Vandeberg
secretaris
Hubert Van Eygen

0473/984946
jan.vandeberg@telenet.be

0494/127470
hubert.vaneygen@skynet.be
voorzitter CD&V-Senioren
Pierre Vanmontfort
0496/356398
pierre.vanmontfort@skynet.be
voorzitster V&M
Linda Cox
0478/245496
linda_cox13@hotmail.com
voorzitter Jong CD&V
Geert Narinx
0489/670061
geert.narinx@yahoo.com

Colofon
Redactie CD&V@Kinrooi:
Hubert Brouns, Jo Brouns, Linda Cox, Wim Rutten,
Jan Vandeberg, Hubert Van Eygen,
Pierre Vanmontfort.
v.u. Jan Vandeberg, Sweversveld 18, 3640 Kessenich

CD&V-Senioren bezoeken Kleine-Brogel

Op 16 oktober organiseerden de Kinrooise CD&V-Senioren een bezoek aan de luchtmachtbasis in Kleine-Brogel. Zo’n 50
geïnteresseerden genoten van deze zeer leerrijke uitstap!

{vrijwilligers inbegrepen}

