Verkiezingen

Ledennieuwsbrief

25 mei 2014 wordt dé grote verkiezingsdag. Dan
moeten we met z’n allen naar de stembus om onze
vertegenwoordigers te kiezen voor het federale,
Vlaamse en Europese parlement. Onze burgemeester Jo Brouns staat op de tweede opvolgersplaats
op de lijst van het Vlaams parlement. Dit is een
plaats mét toekomstperspectief!

@Kinrooi
januari 2014, v.u. Jan Vandeberg, Sweversveld 18, 3640 Kinrooi

De voorlopige lijst voor het Vlaams parlement ziet er
als volgt uit:

Voorjaarsdrink!

1. Jo Vandeurzen
2. Sonja Claes
3. Lode Ceyssens
4. Vera Jans
lijstduwer Johan Sauwens
Opvolgers
1. Ann Christiaens
2. Jo Brouns
De lijst voor de kamer van volksvertegenwoordigers
wordt getrokken door Wouter Beke, die van het
Europees parlement door Marianne Thyssen.
Hulp gevraagd
In het kader van de voorbereiding van deze verkiezingen
zijn we op zoek naar mensen die willen meewerken
aan de campagne van Jo Brouns.

In het verleden organiseerde CD&V-Kinrooi altijd een
nieuwjaarsborrel of -brunch. Dit jaar willen we hiervan
afwijken en nodigen we alle leden uit op een voorjaarsdrink! Deze vindt plaats op zondag 13 april 2014
van 10 tot 13u in de kleine zaal van het nieuwe gemeenschapscentrum De Stegel te Molenbeersel.
Woordje van de voorzitter

roepen we al onze Kinrooise leden op om eens bij hun
familieleden en vrienden/kennissen in gans Limburg na
te vragen wie er een bord van Jo in zijn tuin wil en kan
zetten.

Het eerste jaar van deze legislatuur is achter de rug. Het was
op z’n zachtst gezegd een boeiend
jaar. Er werd dan ook hard gewerkt door de ambtenaren en
door de beleidsverantwoordelijken
onder leiding van onze burgemeester Jo Brouns.

Daarnaast zijn we op zoek naar adressen van mensen
die we kunnen aanschrijven met een aanbevelingsbrief
voor Jo.
Hiervoor kan u altijd contact opnemen met Jo Brouns
of zijn medewerker Hubert Van Eygen (voor contactgegevens, zie hieronder).

In eerste instantie zijn we op zoek naar mensen die
een affichebord van Jo in hun tuin willen zetten. Daarom

Samen met u willen de mandatarissen en bestuursleden van
CD&V-Kinrooi het nieuwe voorjaar verwelkomen met een
drankje en een klein hapje. Ondertussen kan iedereen kennismaken met ons prachtige nieuwe gemeenschapscentrum.

Hoe kan je het bestuur van CD&V-Kinrooi contacteren?
Jan Vandeberg, voorzitter
Hubert Van Eygen, secretaris
Jo Brouns, burgemeester en provincieraadslid

jan.vandeberg@telenet.be
hubert.vaneygen@skynet.be
jo.brouns@vlaanderen.be

0473/984946
0494/127470
0498/869578

Geert Narinx, Jong CD&V Kinrooi
Linda Cox, Vrouw & Maatschappij Kinrooi
Pierre Vanmontfort, Senioren CD&V-Kinrooi

geert.narinx@yahoo.com
linda_cox13@hotmail.com
pierre.vanmontfort@skynet.be

0489/670061
0478/245496
0496/356398

Meer info vind je ook op kinrooi.cdenv.be of www.jobrouns.be!

De burgemeester en schepenen zullen de nodige toelichtingen geven tijdens een rondleiding doorheen dit culturele
huis. Binnenkort ontvangt ieder lid nog een uitnodiging voor
deze activiteit, maar kruis de datum nu al aan in uw agenda!

CD&V Kinrooi zal ervoor zorgen
dat er ondanks de beperkte financiële mogelijkheden nog
verder geïnvesteerd wordt in onze gemeente. Er moet
daarvoor geen personeel afvloeien en ook de tarieven van
de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven
ongewijzigd.
In heel wat gemeenten ziet dat plaatje er heel anders uit,
maar ondanks het feit dat in Kinrooi de belastingen sowieso
lager zijn dan in vergelijkbare gemeenten en lager dan het
gemiddelde in Vlaanderen, wordt ook daaraan niets veranderd.
Een gezond financieel beleid in het recente verleden geeft
ons die mogelijkheid.
Wij zorgen door een gezond financieel evenwicht voor een
beleid waarbij op alle vlakken verder werk wordt gemaakt
van een nog beter Kinrooi, waar het aangenaam wonen is
voor ons allemaal. En als u dit jaar eens even tijd heeft om
te genieten… doe dat ook in eigen gemeente. Er zijn
waarschijnlijk nog vele plekjes die u nog niet heeft ontdekt.
Misschien kan u op 25 mei een dagje in eigen gemeente
doorbrengen. U mag dan immers uw stem uitbrengen voor
onze burgemeester Jo Brouns…
Jan Vandeberg
voorzitter CD&V-Kinrooi

Ledenwerving
In november 2013 startte het nationaal secretariaat
van CD&V met de ledenwerving via een speciale brochure. Er waren maar weinig mensen die begrepen dat
ze zich met de gegevens in dit blad ‘digitaal’ konden lid
maken van CD&V. Daardoor kwamen er maar weinig
hernieuwingen binnen.
Daarom stuurde men in december naar alle leden een brief
mét overschrijvingsformulier. Jammer genoeg werd bij vele
leden het verkeerde kerkdorp vermeld in het adres. Bij deze
willen wij ons verontschuldigen voor deze slechte gang van
zaken.
Niettemin reageerden tot nog toe zo’n 300 leden op deze
mailing!

Jan Janssen
98-76543-21
Kinrooi
In de loop van januari 2014 bezorgden we de lidkaarten aan
alle leden die hun lidmaatschap al hadden vernieuwd maar
ook aan zij die dit nog niet hadden gedaan aangezien bij de
lidkaart ook de uitnodiging zat voor de nieuwjaarsreceptie.

Lidmaatschap vernieuwen
Als je je lidmaatschap al hebt vernieuwd, hoef
je niks meer te doen.
Als dat nog niet is gebeurd, dan staat op het
adresetiket op de voorpagina ‘vernieuwen’.
Je kan je lidgeld storten op BE58 7352 2253 6879
(KRED BEBB) van CD&V-Kinrooi (Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi) met de vermelding van ‘lidgeld
2014’ en dan zorgen wij wel voor de rest. Onze mandatarissen en bestuursleden komen in de loop van februari en maart langs om de nog niet gestorte lidgelden
op te halen.
De tarieven van het lidgeld werden dit jaar volledig
veranderd. Het tarief voor gepensioneerden van 7 euro
is weg gevallen. In de plaats komt er een tarief voor 75plussers. Daarnaast kan je kiezen voor het gewone

lidmaatschap maar ook voor een familietarief. Met dit
laatste tarief kan je àlle leden die op hetzelfde adres
wonen voor slechts 25 euro in totaal lid maken. Hieronder zetten we voor u de diverse tarieven op een
rijtje.
- Familietarief: 25 euro; als je hiervoor kiest zijn jij
en al je familieleden op hetzelfde adres lid; je moet
dan wel nog de gegevens van deze familieleden aan
ons doorgeven als deze vroeger nog geen lid waren
én je moet nog aangeven welke geledingen ze nog
willen steunen (Vrouw & Maat-schappij, Jong CD&V
of Senioren)
- Hoofdlid: 12 euro
- Indien je voor het eerst lid wordt, 75-plusser of
jonger dan 26 jaar bent: 6 euro

In vogelvlucht doorheen de
meerjarenbegroting
Op 23 december 2013 keurde de Kinrooise gemeenteraad de meerjarenplanning 2014-2019 goed. Uitgangspunt in deze planning is ‘investeren in Kinrooi’.
De belangrijkste doelstellingen/acties in de komende jaren
zijn:
- een efficiëntere organisatie en aanzienlijke besparing d.m.v.
een maximale integratie van de gemeentelijke- en OCMWdiensten,

- Bijkomend lid in het gezin (als je niet kiest voor
familietarief): 6 euro

- meer dan 30 miljoen investeren in Kinrooi zonder bijkomende leningen,

- Geledingen: Indien je niet kiest voor het familietarief, dan betaal je voor de geledingen de vol-gende
extra bijdrage:
- Jong CD&V: 2,5 euro
- Vrouw & Maatschappij: 2,5 euro
- CD&V Senioren: 1 euro.

- de belastingen niet verhogen (de belastingsdruk per
Kinrooienaar is de 3de laagste van Limburg),
- de komende 10 jaar 350 bijkomende woongelegenheden
creëren in al onze kerkdorpen,

Activiteitenkalender
Zondag 13 april, van 10u tot 13u in de kleine zaal
van gemeenschapscentrum De Stegel te Molenbeersel.

De data voor het invullen van uw belastingbrief
staan nu al vast, noteer ze al in uw agenda:
31 mei:
6 juni:
13 juni:
20 juni:

Molenbeersel, De Stegel
Ophoven, Dorpshuis
Kinrooi, eetzaal basisschool
Kessenich, De Borg

Grensarbeiders
Voor het invullen van de C-biljetten van de grensarbeiders zullen in maart en april nog twee sessies
worden georganiseerd. Meer informatie volgt
later.

- De gebieden aan de Maas en de Maasplassen worden
ontwikkeld in het kader van Agropolis, KinJoy en de
herstructurering: 3,7 miljoen euro vanuit het
grindfonds voor het agrarisch bedrijventerrein Agropolis,
2,2 miljoen euro van de provincie Limburg en de Vlaamse
regering voor nutsvoorzieningen en het multifunctioneel
bedrijvencentrum, 2,3 miljoen euro vanuit het grindfonds
voor de toeristische ontsluiting. Vanuit het grindfonds
wordt verder 600.000 euro geïnves-teerd in onderhoud/
uitbreiding van het irrigatieproject.
- De aanleg van nieuwe stoepen in Zielderveld, Meulenveld, de Zandbosstraat en omgeving en de Maasstraat én
de uitvoering van bestrijkingen en overlagingen naar
noodwendigheid,

Voorjaarsdrink

Belastingdienstbetoon

- De uitbouw van ons woonzorgcentrum Zorgvlied tot
98 wooneenheden en 42 serviceflats,

- Per jaar is méér dan 220.000 euro voorzien ter ondersteuning van onze verenigingen en de culturele activiteiten
in onze gemeente.
- 41 ha bijkomende gronden voor bedrijvigheid voorzien:
36 ha Agropolis en 5 ha extra KMO grond in Leuerbroek,

- De verhuis van de technische dienst naar een nieuw
gebouw op de dienstencampus aan het gemeentehuis zal
zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de interne
werking verbeteren.

Uiteraard blijft één van onze belangrijkste betrachtingen
een zo goed mogelijke service te verlenen aan onze inwoners.
Daar willen we iedere dag keihard aan werken!

