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Geslaagd politiek café
voor jongeren!
Meten is weten, daar is iedereen het wel over eens. Met dit gegeven
in het achterhoofd organiseerde CD&V Kinrooi op 4 mei een heus
‘politiek café’ in het Botel te Ophoven.
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Heel wat gespreksstof
Een korte quiz, een aantal korte debatten en een stellingspel leverden heel
wat gespreksstof op!
Aan het eind van de avond keerden we
de rollen om en kon elke aanwezige
aan de hand van een post-it de vraag
stellen die hij/zij graag beantwoord zag.

Zo’n 25 jonge Kinrooienaren tussen 18 en 35 jaar oud (de zogenaamde Generatie Y) gaven gehoor aan onze oproep en namen
vol enthousiasme deel aan deze
avond. Onder het genot van een

hapje en een drankje werd er via
verschillende methodes gepolst
naar wat deze leeftijdsgroep van
Kinrooi vandaag belangrijk vindt en
wat hen bezig houdt in de gemeente Kinrooi.

Deze activiteit was zeker en vast voor
herhaling vatbaar!
Uiteraard zullen we de overwegingen
van de jongeren op deze avond meenemen bij het samenstellen van ons
verkiezingsprogramma!

{ Iedereen inbegrepen

{

Enkele Kinrooise Jong CD&V-ers die het politiek café in goede banen leidden,
v.l.n.r. Peter Nies, Ronny Peers, Koen Rutten, Geert Narinx, Marc Hoedemakers
en Jo Brouns.

Kortom: het was een gezellige, interactieve en vooral informatieve samenkomst met geëngageerde Kinrooienaren uit elk kerkdorp!

Ondernemers inbegrepen
In het kader van de campagne
{Iedereen inbegrepen} organiseerde CD&V-Kinrooi op 23 april
een info-avond voor de ondernemers van Kinrooi.
Zo’n 70 geïnteresseerde ondernemers en sympathisanten kwamen
in De Spaenjerd in Ophoven luisteren naar een uiteenzetting van
minister Jo Vandeurzen over hoe
de federale en Vlaamse regering de
huidige crisis aanpakken en hoe het
ondernemersschap daarbij gestimuleerd dient te worden.
Jo Brouns leidde de avond in met
een toelichting over de manier
waarop CD&V-Kinrooi de gemeente in de toekomst ziet evolueren op
het vlak van de lokale economie.
Daarbij kwamen de drie belangrijkste thema’s voor de toekomst
van Kinrooi aan bod, nl. toerisme,
zorg en innovatieve landbouw. In
combinatie met elkaar vormen zij
dé uitdaging voor de komende jaren.

Zo’n 70 geïnteresseerden kwamen luisteren
naar Jo Brouns en minister Jo Vandeurzen

De burgemeesters Hubert Brouns en Lode Ceyssens (Meeuwen-Gruitrode)
luisteren samen met Jo Brouns naar hún minister

Voorzitter Jan Vandeberg bedankte
minister Jo Vandeurzen
met een lekkere fles wijn!

“Drie belangrijke thema’s voor de toekomst van
Kinrooi: toerisme, zorg én innovatieve landbouw”

Hoe zit het met het
zwembad in Maaseik?
Veel mensen weten het misschien niet, maar toch is een deel van het
zwembad in Maaseik van onze gemeente. Samen met Maaseik en
Dilsen-Stokkem heeft Kinrooi in het verleden een intercommunaal
zwembad gebouwd voornamelijk om het schoolzwemmen te kunnen
verzekeren. Maaseik is voor 45% eigenaar terwijl Dilsen-Stokkem 39%
en Kinrooi 16% heeft. Onlangs werd de bouw van het nieuwe
buitenbad in twijfel getrokken omdat de exploitatiekosten te hoog
zouden zijn...
Wij vroeger meer uitleg aan Lisette Swennen, ondervoorzitster
van het intercommunaal zwembad,
en aan Jeannine Veugelaers, bestuurslid van het zwembad.
Lisette Swennen: Enkele jaren
geleden heeft men ervoor gekozen
om een totaal nieuw overdekt
zwembad te bouwen met glijbanen
en een buitenbad. Er werd een
businessplan voorgelegd dat de
drie partners jaarlijks niet meer zou
kosten dan het oude zwembad na
een noodzakelijke restauratie.
Tekorten
groter dan voorzien
Jeannine Veugelaers: Door de te
lage inkomprijzen en de stijgende

energieprijzen werden de tekorten
die Maaseik, Dilsen-Stokkem en
Kinrooi moesten aanzuiveren groter dan oorspronkelijk voorzien.
Lisette Swennen: Je moet er
rekening mee houden dat Kinrooi
in het laatste jaar van het oude niet
gerestaureerde zwembad (2009)
ongeveer 200.000 euro moest
bijleggen. Voor 2011 moet Kinrooi
270.000 euro bijleggen.
Schoolzwemmen
Door deze grotere tekorten is er
nu een discussie ontstaan over het
al of niet plaatsen van het buitenbad. Je moet echter ook weten dat
het schoolzwemmen het grootste
deel uitmaakt van het tekort omdat
we de prijs daarvan zo laag mogelijk
willen houden.

werd de prijs opgetrokken naar 6
euro.
Door deze gestegen inkomprijs
zullen we in 2012 maar zo’n
198.000 euro moeten betalen.
Momenteel lijkt het aantal bezoekers te stabiliseren en blijkt dat de
gestegen inkomprijs de liefhebbers
niet afschrikt om te komen zwemmen. Trouwens we krijgen heel
veel positieve reacties op het verbeterde recreatieve aanbod van
ons zwembad!
Na de zomer zal er een evaluatie
worden gemaakt van het aantal
bezoekers. Dan zullen we meer
kunnen zeggen over de rendabiliteit
van ons zwembad!

Buitenbad
Jeannine Veugelaers: De gemeente Kinrooi heeft altijd het
standpunt ingenomen dat het oorspronkelijke totaalconcept moet
uitgevoerd worden, dus inclusief
het buitenbad. Wij gaan er immers
van uit dat een buitenbad een extra
troef is bij mooi weer in de zomer.

Lisette Swennen, gemeenteraadslid
en ondervoorzitter van het zwembad

Dit standpunt houdt natuurlijk in
dat de oorspronkelijke prijsbepaling uit het businessplan moet
gerespecteerd worden en daarom

Jeannine Veugelaers, gemeenteraadslid en bestuurslid van het zwembad

“Het totaalconcept moet uitgevoerd worden,
dus inclusief het buitenbad”

Onze kandidatenavond
Op 16 maar t organiseerde
CD&V-Kinrooi haar eerste kandidatenavond in De Heerlijckheid
te Kinrooi.
De kandidaten die nu al hebben
toegezegd om op de CD&V-lijst te
staan, kregen die avond informatie
over de werking van CD&V-Kinrooi,
over onze toekomstvisie, het ontwerpverkiezingsprogramma en over
hoe we campagne willen gaan voeren. De nieuwe kandidaten werden
daarna tijdens een gezellig etentje
door de méér ervaren kandidaten
op de hoogte gebracht van het
reilen en zeilen in de lokale politiek!

V.l.n.r. Jos Vandewal (Kinrooi), Jacky
Daemen (Molenbeersel) en Jan Tielens (Ophoven)

V.l.n.r. Jo Brouns (Kinrooi), Mathieu Smeets (Molenbeersel), Jackie Rietjens
(Molenbeersel), Peter Nies (Molenbeersel) en Miet Lemmens (Kinrooi).

V.l.n.r. Jeannine Veugelaers (Kessenich), Anita Meerten (Molenbeersel), Rob Dirkx
(Geistingen), Mark Hoedemakers (Kinrooi) en Ronny Peers (Kessenich).

Zeven vrouwelijke kandidaten op een rij: Daisy Aendekerk (Kessenich), Linda Cox (Ophoven), Carine op ‘t Roodt (Molenbeersel),
Nicole Stakenborg (Molenbeersel), Sylvie Vanmontfort (Ophoven), Jeannine Veugelaers (Kessenich) en Anita Meerten
(Molenbeersel).

“Onze kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen”

Verkiezingslijst bijna klaar
Zoals we al in het artikel hiernaast schreven, krijgt onze verkiezingslijst
stilaan vorm. In onze vorige editie stelden we je vier nieuwe mannelijke kandidaten voor. In dit nummer willen we drie vrouwelijke
kandidaten voorstellen die in de voorbije 6 jaren al volop hebben
meegedraaid in de gemeentepolitiek.

Daisy Aendekerk
Daisy werd in 2006 voor het eerst
verkozen als gemeenteraadslid. Zij
is 26 jaar en is daarmee de benjamin
van onze gemeenteraadsleden. Zij
is leerkracht Nederlands, geschiedenis en godsdienst. Ze is getrouwd
met Tonny Stakenborg en beviel
onlangs van een dochter Bo. Zij is
lid van het beheersorgaan van de
POB en bestuurslid van Marec.
Haar aandacht gaat vooral uit naar
de culturele sector.

Miet Lemmens
Miet Lemmens (49) is al sinds 2007
OCMW-raadslid. Zij is adjuncthoofdverpleegkundige van het WitGele Kruis afdeling Maaseik. Ze is
getrouwd met Hubert Van Eygen
en moeder van drie kinderen. Haar
aandacht gaat vooral uit naar de
sociale sector, meer specifiek de
thuiszorg, de mantelzorg en het
rusthuis. In haar vrije tijd wandelt
en leest ze graag.

Jeannine Veugelaers
Jeannine Veugelaers (51) werd in
2006 voor het eerst verkozen als
gemeenteraadslid. Zij werkt als
leerkracht in het centrum voor
deelijds onderwijs in Maasmechelen.
Zij is getrouwd met Jaak Verstraten
en moeder van twee dochters.
Zij is secretaris van PWA/DOK en
van het intercommunaal zwembad.
Zij is volwassen begeleider van de
Chiromeisjes en tevens kookmoeder tijdens de jaarlijkse bivak. In haar
vrije tijd gaat ze graag op citytrip
om dan zowel cultureel als culinair
te genieten!

Jong CD&V-Kinrooi bezoekt Breendonk en Mechelen
Op 24 maart organiseerde Jong CD&VKinrooi een uitstap naar Breendonk en
Mechelen.
Een 30-tal jongeren en sympathisanten waren
sterk onder de indruk van de gruwelen die
in de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden in
gevangenenkamp Breendonk. Achteraf werd
genoten van een hapje en een drankje in
brouwerij Het Anker te Mechelen.

“Onze verkiezingslijst
krijgt stilaan vorm”

Hoe staan onze financiën ervoor?
In de voorbije twee legislaturen (sinds 2001) hebben we grote plannen
uitgewerkt die nu eindelijk in de uitvoeringsfase zijn aanbeland. In de
tussentijd hebben we geen nieuwe leningen aangegaan én hebben
we de leningslast drastisch verlaagd. Nu de realisatie van een aantal
grote projecten steeds korter bij komt, is er weer ruimte om nieuwe
leningen aan te gaan om zo projecten op lange termijn te kunnen
betalen. Wij vroegen schepen van financiën Wim Rutten hoe onze
financiën er nu juist voor staan.

drijfkracht is een drempel ingevoerd waardoor alleen nog de grote
bedrijven effectief moeten betalen
en de kleine zelfstandigen en landbouwers buiten schot blijven.
Daarnaast is in de urbanisatiebelasting het forfaitaire deel riolering
weggevallen en vervangen door een

Over de generaties heen
Wim Rutten: Er zijn een aantal
dossiers die ‘over de generaties’
heen gaan, zodat de financiering
ervan ook best in de tijd gespreid
wordt door nieuwe leningen aan te
gaan. Zo is men al volop bezig met
de bouw van de nieuwe kinderopvang en ook het gemeenschapscentrum in Molenbeersel krijgt al
stilaan vorm.
Daarnaast worden een aantal belangrijke wegen vernieuwd, werden de kerken gerestaureerd, worden woonwijken met betaalbare
bouwplaatsen uitgebouwd én zal
het rusthuis worden uitgebreid!

Schepenen Anita Meerten (verantwoordelijk voor o.a. het rusthuis), Sylvie
Vanmontfort (o.a. buitenschoolse kinderopvang, gemeenschapscentrum) en Wim
Rutten (financiën en lokale economie) tijdens de gemeenteraad van 7 mei waar
de rekening van 2011 werd goedgekeurd.

Al deze dossiers hebben een voorbereidingsperiode gekend van meerdere jaren, sommige zelfs 10 jaar (!).
In die aanlooptijd hebben we de
gemeentefinanciën op deze zware
onkosten voorbereid.

Daar tegenover staat er nog een
bedrag van 1,288 miljoen euro in
het reservefonds en heeft de rekening van 2011 een overschot van
in totaal 1,617 miljoen euro. Een
gezonde situatie dus.

Schuld sterk verminderd

Belastingen niet verhoogd

We deden dit door zuinig om te
springen met de ons toevertrouwde gelden, door de voorwaarden van de bestaande leningen meermaals te herbekijken
met de bank om zo te komen tot
lagere jaarlijkse betalingen.
Verder hebben we tot 31 december 2011 geen nieuwe leningen opgenomen. In 2001
hadden we nog een totale
schuld van 12,5 miljoen euro.
Op het einde van 2011 bleef
daar nog maar 1,93 miljoen
euro van over!

Ondanks de vermindering van de
grindinkomsten en de dividenden
uit gemeentelijke deelnemingen in
intercommunales en samenwerkingsverbanden, hebben we de gemeentelijke belastingen niet verhoogd. De personenbelasting staat
bij ons al jàren op 6 % terwijl andere
gemeenten het percentage al lang
verhoogd hebben. Daarnaast staat
de grondbelasting ook al jaren op
1350 opcentiemen.
We hebben bepaalde belastingen
zelfs verlaagd. In de belasting op

(kleiner) bedrag op de waterfactuur gelinkt aan het verbruik.
Verder werd de forfaitaire huisvuilbelasting van 70 euro per gezin
afgeschaft. Deze belasting werd
vervangen door de diftar-tarieven
waardoor je betaalt in verhouding
tot het afval dat je produceert.
Nieuwe leningen
Door deze manier van werken
hebben we nu de mogelijkheid om
nieuwe leningen aan te gaan voor
langlopende projecten. Zo werd
een lening van 6 miljoen euro
afgesloten voor het gemeenschapscentrum. Voor de buitenschoolse
kinderopvang en de heraanleg van
Truyenstraat, Hogerstraat, Broekstraat en de eerste fase van de
Breeërsteenweg (N73) gaan we
een lening aan van 3,5 miljoen euro.

“Tot en met 2011 hebben we
géén nieuwe leningen meer opgenomen”

Jo Brouns trekt
ook lijst Maasland
Op 14 mei organiseerde CD&V in Maasmechelen haar ledenpoll ter
goedkeuring van de Maaslandse lijst voor de provincieraadsverkiezingen. Met Jo Brouns als lijksttrekker kiest CD&V district Maasland,
net als in Kinrooi, voor vernieuwing. Raf Terwingen, CD&V-fractieleider
in de Kamer duwt de lijst. De leden keurden de voorlopige lijst goed.
Op de tweede plaats staat de huidige gedeputeerde voor welzijn
Mieke Ramaekers (Maasmechelen). Op plaats drie vinden we Jan
Geuskens die gemeenteraadslid is
in Dilsen-Stokkem. Hij wordt gevolgd door gemeenteraadslid Davy
Maesen uit Maaseik.

zijn worden immers mee gestuurd
of ondersteund door de provincie.
Denk maar o.a. aan de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur, ‘Geistingen Rozendorp’,

‘Kessenich Smakelijk Grensgeval’, de
haalbaarheidsstudie voor ons gezondheidspark, de ondersteuning
bij de ontwikkeling van Agropolis,
enz.
Maar ook mobiliteitsproblemen
zoals de snelbussen in het Maasland en de heraanleg van de Rijksweg tussen Maaseik en Maasmechelen kunnen via het provinciale niveau beter bespreekbaar worden
gemaakt. In het Belang van Limburg
van 19 mei riep Jo De Lijn in dat
kader onder andere op om “volwaardige alternatieven aan te bieden.
De getroffen reizigers in de toekomst
met het bestaande busaanbod naar
de stations brengen, volstaat niet”!

Op acht staat Guy Martens (keeperstrainer KRC Genk) en hekkensluiter is - zoals al gezegd - Raf
Terwingen uit Maasmechelen. De
rest van de plaatsen moet nog
worden ingevuld.
Provinciale ondersteuning
Voor Kinrooi is het belangrijk een
goede vertegenwoordiger in de
provincieraad te hebben. Diverse
dossiers die van plaatselijk belang

Jo Brouns, samen met een aantal jongeren tijdens de uitstap van Jong CD&V
naar Mechelen op 24 maart.

C-biljetten van
grensarbeiders
Op 23 maart en 7 april organiseerde CD&V-Kinrooi naar
jaarlijkse traditie twee invulsessies voor de belastingbrieven van grensarbeiders. Op beide dagen samen lieten
zo’n 80 grensarbeiders hun C-biljet invullen.
Wie zijn C-biljet nog niet heeft ingevuld, moet eraan denken
dat dit voor 1 juli moet ingediend worden! Gelieve het zo
snel mogelijk binnen te brengen bij Hubert of Jo Brouns.Vanaf
begin juni beginnen we immers ook en vooral met het invullen
van de Belgische belastingbrieven (zie de achterpagina van
dit nummer).

“Voor Kinrooi is het belangrijk een goede
vertegenwoordiger in de provincieraad te hebben”

Invulsessies
belastingbrieven
Naar jaarlijkse traditie organiseert CD&V-Kinrooi in juni, in samenwerking met ACV, vier belastingzitdagen in Kinrooi. Daarnaast
organiseren CD&V en ACV nog een aantal andere zitdagen in DilsenStokkem en Maaseik.
Op de volgende plaatsen en data in Kinrooi kan je terecht om je
belastingbrief te laten invullen én uitrekenen:
zaterdag 2 juni, 10-14u:
vrijdag 8 juni, 17-20u:
vrijdag 15 juni, 17-20u:
vrijdag 22 juni, 17-20u:

Molenbeersel, Op Sjeure, Smeetsstraat 13
Ophoven, Dorpshuis, De Belder 11
Kinrooi, Basisschool Nelisveld, Nelisveld 5
Kessenich, De Borg, Kerkstraat 6

En uiteraard breng je alle attesten
mee van alle mogelijke aftrekposten: levensverzekering, pensioensparen, PWA- of dienstencheques, giften, alimentatie én de
facturen van energiebesparende
maatregelen!

Buiten Kinrooi kan je ook gebruik maken van deze gratis service van
CD&V en ACV, nl.:
woensdag 6 juni, 18-21u:
zaterdag 9 juni, 10-14u:
dinsdag 12 juni, 18-21u:
zaterdag 16 juni, 10-14u:
maandag 18 jun, 14-17u:

Stokkem, Katholieke Kring, Sauwenlaan
Opoeteren, Chiro Neeroeterenstr. 18
Rotem, Parochiecentrum, Hoogbaan 120
Neeroeteren, De Koepel, Spilstraat
Neeroeteren, De Koepen, Spilstraat
(enkel voor gepensioneerden)
dinsdag 19 juni, 18-21u: Dilsen, parochiecentrum, Schoolstraat 25
zaterdag 23 juni, 10-14u: Maaseik, ACV, Maastrichterstwg. 17
Wat moet je allemaal
meebrengen?
Om je belastingbrief juist te kunnen invullen moeten we zeker de
belastingaanslag van vorig jaar (en
eventueel onze berekening) hebben. Verder breng je best alle ont-

vangen belastingfiches inzake inkomsten van werkgevers en uitbetalingsinstellingen mee. Ook alle
attesten in verband met de eventuele hypothecaire lening moeten
bijgevoegd worden, evenals gegevens i.v.m. onroerende goederen.

COLOFON
Redactie CD&V@Kinrooi:
Hubert Brouns, Jo Brouns, Linda Cox, Jan
Lamberigts, Wim Rutten, Jan Vandeberg,
Hubert Van Eygen, Brecht Vanhoef, Pierre
Vanmontfort.
v.u. Jan Vandeberg, Sweversveld 18, 3640
Kessenich
e-mail: 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
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.

“Breng zeker de belastingaanslag van vorig jaar
mee als je je belastingbrief laat invullen!”

